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Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ἤ ΜΙΑ ΑΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 

Πρoέδρου τοῦ Πν. Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Γ.

(β’ μέρος)

Στό πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου μας εἴδα-
με τήν οὐσιώδη διαφορά μεταξύ τῶν θεί-
ων ἐνεργειῶν καί τοῦ ὅρου «ἐνέργεια», 
ὅπως αὐτός χρησιμοποιεῖται στίς διάφο-
ρες ὁμάδες τῆς «Νέας Ἑποχῆς». Στό Β’ 
μέρος θά ἀναφεροῦμε σέ ἄλλες πτυχές 
τῆς «Νέας Ἑποχῆς» μέσα ἀπό τίς ὁποῖες 
προβάλλονται οἱ περί «ἐνέργειας» θεω-
ρίες τους. 

• Ἐσωτερισμός. «Σέ σοβαρές ἀσθένει-
ες, ἡ συνείδηση ἐπιστρατεύεται ὥστε νά 
ἀντιμετωπίσει τή νοσογόνο διαδικασία καί 
τίς ἐκδηλώσεις της καί συνεπῶς δέν μπο-
ρεῖ νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο νά ἀνελιχθεῖ 
καί νά φτάσει σέ μιά κατάσταση πραγμα-
τικῆς εὐτυχίας»1.

• Ἀστρολογία. «Οἱ ἐπιδράσεις τοῦ ἡλια-
κοῦ συστήματος εἶναι βαθιές καί γνωστές. 
Τή μεγαλύτερη σπουδαιότητα ἔχει ὁ ἴδιος 
ὁ ἥλιος. Οἱ ἡλιακές κηλίδες ἐπηρεάζουν 
τόν καιρό, τό ἠλεκτρομαγνητικό πεδίο τῆς 
γῆς καί τόν ἰοντισμό τῆς ἀτμόσφαιρας καί 
ὅλα αὐτά μέ τή σειρά τους ἐπηρεάζουν 
τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι γνωστό 
ἀπό παλιά ὅτι ἡ σελήνη ἀσκεῖ σημαντική 
ἐπίδραση στήν ὑγεία…»2.

• Μυστικισμός. «Ὑγεία εἶναι ἡ ἀπαλλα-
γή ἀπό τόν πόνο στό ὑλικό σῶμα [ὑπάρχει 
καί ἄϋλο;] ὥστε αὐτό νά φτάνει σ’ ἕνα 

1. Γεωργίου Βυθούλκα, «Ὁμοιοπαθητική... Ἡ νέα ἰα
τρική», (1992), Ἐκδόσεις Ἀδάμ, σ. 8, Βλ. καί: http://www.
alopsis.gr/alopsis/omiopa13.htm, Ἰωάννη Κουντουρά, 
«Κριτική στήν Ὁμοιοπαθητική».

2. Αὐτόθι, σ. 19.

ἐπίπεδο εὐφορίας, ἀπαλλαγή ἀπό τό πά-
θος στό συγκινησιακό ἐπίπεδο, πού ἔχει 
ὡς ἀποτέλεσμα μιά δυναμική κατάσταση 
γαλήνης καί ἠρεμίας καί ἀπαλλαγή ἀπό 
τόν ἐγωισμό στή διανοητική σφαίρα, πού 
ὁδηγεῖ στήν πλήρη ταύτιση μέ τήν Ἀλή-
θεια…»3.

• Μέσον ἀθανασίας. «Ἄν αὐτό ἀπο-
τελεῖ πραγματικά δυνατότητα, ὁ μόνος 
τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἕνα ἄτομο μπορεῖ νά 
“ἐπιζήσει” μετά τό φυσικό θάνατο εἶναι νά 
ἐξελιχθεῖ πνευματικά καί ψυχικά φθάνο-
ντας τό βαθμό τῆς τελειότητας κι ἑνότη-
τας σέ αὐτά τά ἐπίπεδα πού θά χαρακτη-
ρίζεται ἀπό ἀγάπη καί σοφία. Μέ αὐτό τό 
τρόπο θά ἀποτελέσει μία ὁλοκληρωμένη 
καί συνδετική μονάδα μέ ἐλάχιστες δια-
σπαστικές-ἀρνητικές ˝ἐνέργειες˝, καί ἔτσι 
θά παραμείνει μία ἑνοποιημένη ὀντότητα, 
μέ ὁμοιογενῆ ἐνέργεια, πέρα ἀπό τό φυσι-
κό σῶμα»4.

Τό τελευταῖο ἔχει μία ἐπιστημονικο-
φανῆ ἐπένδυση. Σ᾽ αὐτό συμφωνοῦσε 
καί ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζό-
πουλος, ὅτι ἡ Ὁμοιοπαθητική εἶναι ἕνα 
σύστημα αὐτοεξέλιξης καί αὐτοσωτηρί-
ας, καί ὡς τέτοιο ἀρνεῖται τήν Ἀνάσταση 
καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα. Ἀξιοσημείωτη 
εἶναι καί ἡ παρουσία τῆς φράσεως «ἀγά-
πη καί σοφία» στήν τελευταία παράγρα-

3. Αὐτόθι, σ. 18.
4. Γεωργίου Βυθούλκα, Ἡ Νέα Διάσταση..., σσ. 154155 

καί Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Θεωρητική τεκμη-
ρίωση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς κατά τούς διδασκάλους της», 
Πολεμικό Μουσεῖο, 17 Μαΐου 2014.
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φο. Ἔκφραση πού ἀπό μόνη της μπορεῖ 
νά μή σημαίνει τίποτε, ἄν ὅμως συνδυ-
ασθεῖ μέ τό γενικότερο πλαίσιο, μᾶς θυ-
μίζει τή Θεοσοφία, στόν χῶρο τῆς ὁποίας 
ἀποτελεῖ ἔκφρασηκλειδί.

Ἐπίσης παρατηροῦμε στό ἀνωτέ-
ρω παράθεμα, ὅτι γίνεται προσπάθεια 
ἔκφρασης μέ ὁρολογία ἐπιστημονικο-
φανῆ ἐ σω τε ρι στι κῶν  ἀποκρυφιστικῶν 
 ἀνατολικοθρησκευτικῶν  νε ο ε πο χί τι
κων δοξασιῶν καί ἀντιλήψεων, ἔτσι ὥστε 
αὐτές νά εἶναι πιό «εὔπεπτες» ἀπό τόν 
σύγχρονο ἀναγνώστη.

• Πανθεϊσμός. Οἱ ἐναλλακτικές 
θεραπεῖες παρουσιάζονται ὡς σωτη-
ριολογικό σύστημα. Ἀνέλιξη ἀτομική 
καί παγκόσμια μέσῳ ἑνός «κβαντικοῦ 
ἅλματος» πρός ἕνα ἀνώτερο ἐξελικτικό 
ἐπίπεδο!

Μέσῳ τεχνικῶν ἀποσύνδεσης (ὕπνω-
ση, γιόγκα κ.ἄ.) φθάνει κανείς σέ μεταλ-
λαγμένες καταστάσεις συναίσθησης (ἤ 
συνείδησης) καί τότε συνειδητοποιεῖ ὅτι 
ὅλα εἶναι ἕνα (ὁλιστικό μοντέλο ἤ ἀπό-
λυτος πανθεϊστικός μονισμός), ὅλα εἶναι 
Θεός καί ἄρα καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι Θεός! «Μπορεῖ νά βοηθήσει ἀποτε-
λεσματικά τήν ἄρρωστη ἀνθρωπότητα καί 
νά ἀποτελέσει ἕνα ἀνεκτίμητο μέσο γιά 
μιά γοργή πνευματική ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώ-
πινου γένους...»5.

• Ἠθική. Οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες 
«γιά ἐκείνους πού αἰσθάνονται μιά βαθιά 
καί ἐπιτακτική ἀνάγκη νά γνωρίσουν τόν 
ἑαυτό τους, νά ἀντιμετωπίσουν τίς ἀδυ-
ναμίες τους καί νά τίς ξεπεράσουν, σέ 
συνδυασμό μέ ἄλλα συστήματα μποροῦν 
νά εἶναι ἕνα μέσο πού θά τούς βοηθήσουν 
νά διώξουν τά στρώματα τῆς ἄγνοιας, τῆς 
τυφλότητας καί τοῦ ἐγωϊσμοῦ πού τυλί-
γουν τήν ἀνθρώπινη ψυχή στόν ἀγώνα της 
γιά ἀπελευθέρωση. Στήν τελική ἀνάλυση, 

5. Αὐτόθι.

μιά τέλεια καί ἠθική ζωή μπορεῖ νά εἶναι 
ὁ τελικός στόχος ὅλων τῶν θεραπειῶν»6.

Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἄγνοια καί ἡ 
γνώση τοῦ ἑαυτοῦ, θυμίζουν διαφήμιση 
γκουρουϊστικῆς ἰνδουϊστικῆς ὀργανώ-
σεως γιά παρακολούθηση μαθημάτων 
γιόγκα. Σέ καμμία περίπτωση δέν ἔχουν 
σχέση μέ τήν Ἰατρική.

• Ἀπαλλαγή ἀπό τό προπατορικό 
ἁμάρτημα. Μιά ἐ ναλ λα κτι κή θεραπεία 
ἰσχυρίζεται, ὅτι «εἶναι ἕνα τελεολογικό 
σύστημα γιά τήν ἐξιλέωση τοῦ ἀτόμου ἀπό 
τό Προπατορικό Ἁμάρτημα»7.

• Θεραπεία τῶν παθῶν. Μιά ἐναλλα-
κτική θεραπεία ὑ πό σχε ται μέ κάθε σοβα-
ρότητα ὅτι θεραπεύει τά πάθη τῆς ψυχῆς!

Ἔχει τήν αὐτοσυνειδησία, ὅτι προσφέ-
ρει θεραπεία ἀπό τά πάθη στό συναισθη-
ματικό καί νοητικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί 
πέραν αὐτοῦ ἔχει τήν αὐτοσυνειδησία ὅτι 
ἀποτελεῖ ἕνα σωτηριολογικό σύστημα σέ 
προσωπικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο!

Ἐναλλακτικοί θεραπευτές βεβαιώ-
νουν, ὅτι θεραπεύουν τά πάθη, ὅπως ἡ 
ζήλεια καί ὁ ἐγωισμός μέ τό δυναμοποιη-
μένο ὁμοιοπαθητικό φάρμακο! Μιά ἐναλ-
λακτική θεραπεία λέει, ὅτι ἡ θεραπεία 
της «σώζει πραγματικά ψυχές»8. Συνεπῶς 
ἡ ἁμαρτία καί τά πάθη δέν εἶναι αὐτο-
προαίρετη παράβαση τοῦ θελήματος τοῦ 
Θεοῦ καί χωρισμός ἀπό τόν Θεό, ὅπως 
διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά 
εἶναι μπλοκάρισμα τῆς πράνα (συμπα-
ντικῆς ἐνέργειας) καί θεραπεύονται μέ 
τό δυναμοποιημένο ὁμοιοπαθητικό φάρ-
μακο! Ἔτσι ὅμως ἀκυρώνεται τό ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας ὡς «ἰατρείου πνευματικοῦ» 

6. Αὐτόθι.
7. Αὐτόθι.
8. Γ. Βυθούλκα. Ὁμοιοπαθητική. Ἡ ἰατρική γιά τή 

νέα χιλιετία. Ἐπιστημονικές Ἐκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 
Ἀθήνα, 2002, σελ. 106 καί Περί «ὁμοιοπαθητικῆς». Κων-
σταντίνου Γ. Καρακατσάνη, Καθηγητού Πυρηνικῆς Ἰα-
τρικῆς, Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. http://anavaseis.blogspot.
gr/2012/07/blogpost_7533.html
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(ἱερός Χρυσόστομος) καί ὑποκαθίσταται 
ἀπό τό ἔργο μιᾶς ἐναλλακτικῆς θεραπεί-
ας (!).

• Καί ἐξομολόγοι. Ἕνας θεραπευτής 
χαρακτηρίζει τή λήψη τοῦ ἱστορικοῦ ὡς 
«ἐξομολόγηση», ἐπειδή περιλαμβάνει 
πολύ προσωπικές ἐρωτήσεις.

Ὅλα τα καταγραφόμενα δηλώνουν, 
ὅτι μέσω συγκρητισμοῦἀποκρυφισμοῦ 
καί πνευματισμοῦ μέ τίς σχετιζόμενες 
λυκοφωτικέςὑπνωτικές καταστάσεις 
νιρβάνας, οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες 
ἐπαγγέλλονται τήν ἐλπίδα ἐπιβίωσης 
στόν πλανήτη μέ τήν ἐμφάνιση νέου τύ-
που ἀνθρώπου πού θά συγκεράσει καί 
θά χρησιμοποιήσει ἕνα συνονθύλευμα 
ἀναζητήσεων καί διαλογισμοῦ9.

• Ἰσχυρίζονται ὅτι βοηθοῦν στήν ἐπα-
φή μέ τό Θεό. Μιά ἐναλλακτική θεραπεία 
λέει, ὅτι «μέσα από αυτή τη διαδικασία 
βοηθά τον άνθρωπο να έλθει σε επαφή με 
τον Θεό»10.

ε. Ἄλλες «θεραπεῖες».
• Ὁ βελονισμός εἶναι ἐνεργειακή θε-

ραπεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Δέν ἔχει 
καμμία ἐπιστημονική βάση. Οἱ ἐπιστη-
μονικές ἐξηγήσεις πού προσπαθοῦν νά 
δώσουν εἶναι μόνο ὑποθέσεις. Τά ἄρθρα 
τους πάσχουν γιατί δέν ἔχουν διπλές
τυφλές μελέτες, οὔτε ἐπαναληψιμότητα. 
Τό ὅτι ἰατρικά περιοδικά δημοσιεύουν τίς 
ἐργασίες τους, δέν ἀποδεικνύει τήν ἐγκυ-
ρότητά τους.

Τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἡνωμένων Πο-
λιτειῶν γιά ἀπάτες Ὑγείας ἀποφαίνεται 
ὅτι

9. Γ. Βυθούλκα, «Ὁμοιοπαθητική. Ἡ νέα ἰατρική», 
Ἐκδόσεις Ἀδάμ, σσ. 104105, Βλ. καί: http://www.alopsis.
gr/alopsis/omiopa13.htm, Ἰωάννη Κουντουρά, «Κριτική 
στήν Ὁμοιοπαθητική».

10. Γ. Βυθούλκα, Ὁμοιοπαθητική. Ἡ ἰατρική γιά τή 
νέα χιλιετία. Ἐπιστημονικές Ἐκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 
Ἀθήνα, 2002, σελ 106, Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη, 
ἔνθ᾽ ἀνωτ.

–  Ὁ βελονισμός δέν εἶναι ἀποδεδειγμέ-
νος τρόπος θεραπείας.

–  Στηρίζεται σέ ἀρχέγονη καί φαντασι-
ώδη θεωρία καί πράξη, χωρίς ἐπιστη-
μονική θεμελίωση.

Τά βελονιστικά σημεῖα καί οἱ μεσημ-
βρινοί ἐξακολουθοῦν νά εἶναι αὐτά τοῦ 
Ταοϊσμοῦ, διδάσκονται στίς σχολές τους 
τόν Ταοϊσμό, καί οἱ ἑλληνικές βελονιστι-
κές ἑταιρεῖες φέρουν ὡς σύμβολό τους, τό 
σῆμα τοῦ Ταοϊσμοῦ.

Ὁ βελονισμός στήν πραγματικότητα 
βασίζεται στήν ἰδέα τῆς ἀπελευθέρωσης 
τῆς ἐνέργειας καί μέ τό χειρισμό τῶν ση-
μείων τῆς συμπύκνωσης ἤ συσσώρευσης 
τῆς ἐνέργειας ἐπαναφέρει τήν ἁρμονική 
ροή.

Ὁ Βελονισμός ἀνάγεται χρονικά στά 
βάθη μυθικῶν ἀφηγήσεων τῶν Κινέζων.

Τότε στήν ἀρχαία Κίνα, πίστευαν ὅτι 
ἡ ἀρρώστια ἦταν ἔργο κακῶν δαιμόνων, 
τῶν Κουέι οἱ ὁποῖοι φώλιαζαν σέ κάποια 
σημεῖα τοῦ σώματος. Θεωροῦσαν, ὅτι 
μποροῦσαν νά ἐξοντώσουν τούς δαίμο-
νες αὐτούς εἰσάγοντας βελόνες σέ αὐτά 
τά σημεῖα. Ἔτσι δημιούργησαν τά 13 
πρῶτα σημεῖα τοῦ βελονισμοῦ11.

Ἀργότερα στήν Κίνα ἐνστερνίσθηκαν 
τό φιλοσοφικόθρησκευτικό σύστημα τοῦ 
Ταοϊσμοῦ, ὁπότε προέκυψε ὁ Παραδοσι-
ακός Κινεζικός Βελονισμός, καί τά βελο-
νιστικά σημεῖα ἔγιναν ἀπό 13 τῶν δαιμό-
νων 365, ὅσες οἱ μέρες τοῦ ἔτους καί στή 
συνέχεια πάνω ἀπό 350012.

Κατά τή φιλοσοφία αὐτή, ἡ ἐνέργεια 
Chi, ἤ ἀλλιῶς «ζωτική ἐνέργεια» εἶναι ἡ 
βασική κοσμική ἀρχή, ἡ αἰτία κάθε δη-
μιουργικῆς καί καταστροφικῆς καταστά-
σεως. Ἡ ἐνέργεια αὐτή θεωροῦν ὅτι ἔχει 
δυό «ἐνεργειακούς πόλους». Τόν Γίν ὡς 

11. Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, ἸατρόςΜικροβιολόγος, 
Ἐκπαιδευτικός, Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: Ἐναλ-
λακτικές «Θεραπεῖες»: «Ἰατρική» τῆς Νέας Ἐποχῆς, Πο-
λεμικό Μουσεῖο, 17 Μαΐου 2014.

12. Αὐτόθι.
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τόν ἀρνητικό καί τόν Γιάνκ ὡς τόν θετικό 
πόλο. Αὐτοί ἀποτελοῦν τίς δυό βασικές 
«Ἀρχές» τῆς μυθικῆς φιλοσοφίας τοῦ Τα-
οϊσμοῦ. Τό Γίν καί τό Γιάνκ, εἶναι ἀντίθε-
τα ἀλλά συνεργάζονται. Ἔτσι διακρίνουν 
τά ὄργανα τοῦ σώματός μας σέ ὄργανα 
YIN καί σέ ὄργανα YANG.

Τό Γιάνκ ἐκπροσωπεῖ τή δύναμη, τό 
φῶς, τή θερμότητα, τόν Οὐρανό, τήν 
ἀρρενωπότητα, τό σκληρό. Τό Γίν, ἀντι-
θέτως, ἐκφράζει: τήν ἀπουσία δύναμης, 
τό σκοτάδι, τό κρύο, τή Γῆ, τή θηλυκότη-
τα, τή δεκτικότητα, τό μαλακό13.

Στή φιλοσοφία αὐτή ἐμπλέκεται καί ἡ 
θεωρία τῶν 5 στοιχείων (ξύλο, μέταλλο, 
νερό, φωτιά καί γῆ). Πιστεύουν, ὅτι κάθε 
στοιχεῖο συνδέεται μέ ἕνα ὄργανο, ἀνά-
λογα μέ τή λειτουργία του: τό ἧπαρ εἶναι 
ξύλο, ἡ καρδιά εἶναι φωτιά, ἡ σπλήνα 
εἶναι γῆ, οἱ πνεύμονες εἶναι μέταλλο, τά 
νεφρά εἶναι νερό.

Στό σῶμα, πιστεύουν, ὅτι βρίσκονται 
τά τσάκρας, δηλ. «ἐνεργειακά κέντρα» 
γιά τή λήψη καί διαβίβαση τῆς ἐνέργει-
ας. Κάθε τσάκρα συνδέεται μέ ἕναν δικό 
του ἦχο, ἕνα γεωμετρικό σχῆμα καί ἕνα 
χρῶμα.

Ἀπό τά τσάκρας ἡ «ζωτική ἐνέργεια» 
κατά τήν Κινεζική παράδοση, ἀκολουθεῖ 
σαφῶς καθορισμένη πορεία, δίνοντας 
ζωή σέ ὅλα τά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ. 
Οἱ εἰδικές αὐτές διαδρομές στίς ὁποῖες 
κυκλοφορεῖ ἡ «ζωτική ἐνέργεια», ὀνομά-
ζονται Μεσημβρινοί.

Σέ αὐτούς τούς μεσημβρινούς κατανέ-
μονται τά βελονιστικά σημεῖα, τά ὁποῖα 
σήμερα εἶναι πάνω ἀπό 2000. Παραδέ-
χονται βέβαια καί οἱ ἴδιοι, ὅτι τά σημεῖα 
βελονισμοῦ καί οἱ μεσημβρινοί δέν ἔχουν 
καμμία σχέση μέ διαδρομή ἀγγείου ἤ 
νεύρου.

Οἱ βελονιστές τοῦ Παραδοσιακοῦ Κι-
νεζικοῦ Βελονισμοῦ ὑποστηρίζουν, ὅτι, 

13. Αὐτόθι

μέ τίς βελόνες τους «συνδέουν τήν πα-
γκόσμια ἐνέργεια» μέ τήν διαταραγμέ-
νη ἐσωτερική ζωτική ἐνέργεια τῶν Γίν 
καί τῶν Γιάνκ τοῦ ἀρρώστου, ἡ ὁποία 
κατ’αὐτούς συνιστᾶ τήν ἀρρώστια. Καί, 
γιά νά τόν θεραπεύουν, ἐνεργοῦν ὡς οἱ 
μεσάζοντες (Medium).

Ἑπομένως βλέπουμε, ὅτι ἡ θεωρία τοῦ 
βελονισμοῦ στηρίζεται καθαρά στήν Κι-
νέζικη μεταφυσική14.

Παραλλαγή τοῦ παραδοσιακοῦ βελο-
νισμοῦ εἶναι ἡ ὠτοθεραπεία ἤ ὠτοβελο-
νισμός. Εἶναι μία μέθοδος διάγνωσης 
καί θεραπείας βασισμένη πάνω στήν 
ἀτεκμηρίωτη ἄποψη, ὅτι τό αὐτί εἶναι ὁ 
χάρτης τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος. Γιά 
παράδειγμα, ἕνα πρόβλημα μέ ἕνα ὄργα-
νο ὅπως τό συκώτι θεραπεύεται μέ τό νά 
βάζεις μία βελόνα σέ ἕνα συγκεκριμένο 
σημεῖο τοῦ αὐτιοῦ, πού ὑποτίθεται, ὅτι 
ἀντιστοιχεῖ σέ αὐτό τό ὄργανο. (Παρόμοι-
ες ἀντιλήψεις ὅτι ἕνα μέρος τοῦ σώματος 
εἶναι χάρτης ἐσωτερικῶν ὀργάνων, συ-
ναντῶνται καί σέ αὐτούς πού ἐξασκοῦν 
τήν ἰριδολογία (ἡ ἴριδα τοῦ ὀφθαλμοῦ 
εἶναι ὁ χάρτης) καί τήν ρεφλεξολογία (τό 
πέλμα τοῦ ποδιοῦ εἶναι ὁ χάρτης).

Παρόλα αὐτά τά μυθώδη στοιχεῖα, οἱ 
δυτικοί βελονιστές, προσπαθοῦν νά δώ-
σουν ἐπιστημονικές ἐξηγήσεις στό βελο-
νισμό, διατηρώντας ὅμως τά ἴδια ἀκριβῶς 
βελονιστικά σημεῖα, καταταγμένα καί 
πάλι στούς ἴδιους θεωρητικούς «μεσημ-
βρινούς15.

• Ρεφλεξολογία. Βασική ἀρχή τῆς με-
θόδου, ὅπως καί στό βελονισμό εἶναι ἡ 
ἀντίληψη πώς ἡ «ζωτική ἐνέργεια» δι-
ατρέχει τό σῶμα ἀπό τό κεφάλι ἕως τά 
ἄκρα μέσῳ νοητῶν γραμμῶν /καναλιῶν. 
Οἱ γραμμές αὐτές, πού στόν βελονισμό 
εἶναι γνωστές ὡς μεσημβρινοί, στή ρε-
φλεξολογία τίς ὀνομάζουν ζῶνες. Θεω-

14. Αὐτόθι
15. Αὐτόθι
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ροῦν πώς εἶναι 10, καί ἀπολήγουν στά 
πέλματα καί στίς παλάμες ὅπου ὁ ρεφλε-
ξολόγος ἀσκεῖ τίς τεχνικές του.

«Ἡ Ρεφλεξολογία εἶναι ἡ ἐπιστήμη ἡ 
ὁποία ἀσχολεῖται μέ τά ἀντανακλαστικά 
σημεῖα στά πέλματα καί τίς παλάμες, πού 
ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε ὄργανο καί τμῆμα 
τοῦ σώματος.

Διεγείροντας, λένε, αὐτά τά ἀντανα-
κλαστικά σημεῖα μέ εἰδικές πιέσεις καί 
φυσικούς χειρισμούς, ἀπελευθερώνονται 
οἱ αὐτοθεραπευτικές δυνάμεις τοῦ σώμα-
τος καί ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε τήν ἐνεργο-
ποίηση, χαλάρωση καί ἐξισορρόπηση τοῦ 
ὀργανισμοῦ»16. Ἔχουν μάλιστα δημιουρ-
γήσει χάρτες, πού δείχνουν ποιά σημεῖα 
τοῦ ποδιοῦ ἤ τοῦ χεριοῦ, ἀντιστοιχοῦν 
στά διάφορα μέρη τοῦ σώματος. 

• Θεραπεία Σίμιγκτον. Ἡ «Θερα-
πεία Τραύματος» της ψυχολόγου Jane 
Simington είναι μία αποκρυφιστική μέθο-
δος, που χρησιμοποιεί τον διαλογισμό και 
όχι μόνο, και βασίζεται σε αναπόδεικτες 
νεοεποχίτικες θεωρίες17.

• Ρέϊκι. Ὑπάγεται καί αὐτό στίς «βι-
οενεργειακές θεραπεῖες» τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς». Ἐδῶ ἀπουσιάζει ἡ χρήση κάθε 
ὑλικοῦ στοιχείου, ὅπως φαρμάκου, βε-
λόνας, μάλαξης κλπ. καί ὑπάρχει μόνο 
πνευματική διάσταση.

Ὁ ἰαπωνικός ὅρος Ρέϊκι σημαίνει συ-
μπαντική ἐνέργεια τῆς ζωῆς ἤ θεϊκή 
δύναμη, ἡ ὁποία, ὅπως λένε, μπορεῖ νά 
μεταδοθεῖ ἀπό τούς μυημένους, μέ τό 
ἄγγιγμα τῶν χεριῶν πάνω στό σῶμα, ἤ 
λίγα ἑκατοστά πάνω ἀπό αὐτό, ἤ ἀκόμα 
καί ἀπό ἀπόσταση.

«Το Ρέϊκι έχει σκοπό να περιβάλλει με 
την θεϊκή του ουσία τα μπλοκαρισμένα 
μας ενεργειακά κέντρα και να μας αφυ-
πνίσει σταδιακά, ώστε να διευρύνουμε τη 

16. Αὐτόθι
17. Αὐτόθι

συνειδητότητά μας, πέρα από ό,τι εμείς 
θεωρούμε φυσιολογικό. (…) να εμπιστευ-
όμαστε την εσωτερική μας καθοδήγηση, 
αυτήν την εσωτερική μας φωνή, που δεν 
προέρχεται από την προσωπικότητα, αλ-
λά από τον Ανώτερο εαυτό μας και μας 
οδηγεί στηνεπίγνωση του ποιοί ακριβώς 
είμαστε»18.

Οἱ θεραπευτές, πού δέν εἶναι φυσικά 
γιατροί, τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά 
τοποθετοῦν τά χέρια τους πάνω ἀπό τά 
τσάκρας δηλ. τά ὑποτιθέμενα ἐνεργειακά 
κέντρα τοῦ σώματος, τά ὁποῖα ἐπιστη-
μονικά δέν ὑφίστανται, καί μέσω διαλο-
γισμῶν καί νοητῶν συμβόλων νά ἐπικα-
λοῦνται ἀόρατες μυστικές δυνάμεις.

Ἡ συνεδρία ξεκινᾶ μέ ἕνα σύντομο 
διαλογισμό Γκασό (Gassho). Ἀναφέρουν: 
«Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ μπο-
ρεῖτε νά ἐπικαλεστεῖτε, ἄν τό ἐπιθυμεῖτε, 
τούς ἀγγέλους / ὁδηγούς τοῦ Ρέϊκι, τόν 
φύλακα ἄγγελο καί τόν ἀνώτερο ἑαυτό 
(τούς δικούς σας ἀλλά καί τοῦ δέκτη), κα-
θώς καί ὅποια ἄλλη ὀντότητα τοῦ φωτός 
ἐπιθυμεῖτε...»19.

• Ἀγγελικό Ρέϊκι. Ὑπάρχουν πολλά 
εἴδη ρέϊκι. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό ἀγγελι-
κό ρέϊκι, στό ὁποῖο γίνεται ἀπροκάλυπτα 
ἐπικοινωνία καί σύνδεση μέ πνεύμα-
τα ἀγγέλους. Μόνο πού ἐδῶ παρόντες, 
εἶναι μόνο οἱ πεπτωκότες ἄγγελοι, οἱ 
ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς ἄγγελοι φωτός, 
γεμάτοι ἀγάπη καί δύναμη, γιά νά παρα-
πλανήσουν καί νά διεισδύσουν ὕπουλα 
στίς ψυχές μας20.

• Ἡ Ἀγιουρβέδα εἶναι ἕνα διαλογιστι-
κό σύστημα καί τρόπος ζωῆς, πού ἐπι-
κεντρώνεται στήν ἀπωανατολική χορ-
τοφαγική διαιτολογία καί σέ τρόπους 
κάθαρσης καί «σωστῆς ροῆς ἐνέργειας 
στόν ὀργανισμό», ὅπως πιστεύουν καί 

18. Αὐτόθι
19. Αὐτόθι.
20. Αὐτόθι.
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διδάσκουν οἱ Ἰνδουιστικές παραδόσεις. 
Καί γιά τήν Ἀγιουρβέδα ἐπίσης, ὅλα 
εἶναι δονήσεις καί ἐνέργεια μέσα στό 
σύμπαν καί ὁ διαλογισμός, ἡ διατρο-
φή, οἱ ἐπιρροές τῶν πλανητῶν, ἡ σω-
στή ἀναπνοή κ.ἄ. ἐξαπλώνουν σωστά 
τήν ἐνέργεια στόν ὀργανισμό, ὁ νοῦς 
ἐλευθερώνεται ἀπό τούς ἐξωτερικούς 
περισπασμούς, ἡ ἐνέργεια ἀρχίζει καί 
ἐλέγχεται συνειδητά, ἀνοίγει τό τρίτο 
μάτι, διά τῆς σπονδυλικῆς στήλης ἡ 
ἐνέργεια ρέει πρός τό μυαλό, καί ὁδη-
γεῖται κανείς πρός τήν αὐτοανάπτυξη. 
Ἡ ἔννοια τῆς Πράνα εἶναι καί ἐδῶ ἰδι-
αιτέρως παροῦσα, θεωρεῖται «ἡ ἴδια ἡ 
οὐσία τῆς ζωῆς», «συντηρεῖ καί θρέφει τή 
ζωή», ἐνῶ διά τοῦ ὀξυγόνου «εἰσέρχεται 
στό σῶμα»21.

στ. Ἡ ἀπειλή
Οἱ ἐναλλακτικές «θεραπεῖες»:

•  Ἐκμεταλλεύονται τήν ἀγωνία τοῦ 
συγχρόνου ἀνθρώπου γιά ὑγεία.

•  Γίνονται δεκτές ἀπό κρατικά ἰατρικά 
ἱδρύματα, πού τίς νομιμοποιοῦν σάν 
ἐπιστήμη.

•  Χρησιμοποιοῦν ὁρολογία θρησκευ-
τική καί ξελεγοῦν τούς ἀνύποπτους.

•  Τίς χρησιμοποιοῦν πολλοί χριστια-
νοί, χωρίς ὑποψία.

•  Ἡ ἀπειλή εἶναι μεγάλη ὅταν γί-
νονται ἀποδεκτές ἀπό χριστιανούς, 
κληρικούς καί μοναχούς.

•  Ὑπάρχουν κληρικοί, πού ἐξασκοῦν 
ἐναλλακτικές «θεραπεῖες».

•  Ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή βεβαίως εἶναι 
ἡ ἀντικατάσταση τοῦ προσωπικοῦ 
Θεοῦ μέ τήν ἄλογη ἐνέργεια. Παύ-
ουν νά θεωροῦν ἰατρό ψυχῶν καί σω-
μάτων τόν Σωτῆρα Χριστό. Παύουν 
νά προσεύχονται.

21. Μιχαήλ Χούλης, Θεολόγος, «Ἐνεργειακές» θερα-
πεῖες καί ἐκκλησιαστική ζωή. http://imsyrou.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=3469:lr
&catid=148&Itemid=778

•  Θεραπευτής εἶναι πλέον ὁ ἑαυτός 
τους καί ἡ ἀ πε λευ θέ ρω ση τῆς ἐνέρ-
γειάς τους, πού ὑπάρχει μέσα στή 
φύση.

Συμπερασματικά, ὑπογραμμίζουμε 
ὅτι οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες ξεπερ-
νοῦν τά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς λογικῆς 
καί ἐκτείνονται στόν χῶρο τοῦ «μεταφυ-
σικοῦ». Οὐσιαστικά διαφαίνεται, ὅτι οἱ 
«ἐναλλακτικές θεραπεῖες» οὐδεμία σχέ-
ση ἔχουν μέ τήν ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς 
καί θεμελιώνονται ἐπί τοῦ Ἀνατολικοῦ 
μυστικισμοῦἀποκρυφισμοῦ προσπαθώ-
ντας νά παραπλανήσουν μέ τή χρήση 
ἐπιστημονικῶν ὅρων, τό περιεχόμενο 
τῶν ὁποίων, ὅμως, ἀλλοιώνουν. Κατά 
συνέπεια, ἐδῶ ἔχουν κατεξοχήν λόγο ψυ-
χαναλυτικές ἤ ἄλλες προσεγγίσεις τῶν 
ὁποίων τό ἀντικείμενο μελέτης εἶναι ὁ 
Ἀνατολικός μυστικισμόςἀποκρυφισμός 
στόν ὁποῖο, ὅπως ἐδείχθη, θεμελιώνο-
νται οἱ «ἐναλλακτικές θεραπεῖες», στε-
ρούμενες θεραπευτικῆς ἐπιστημονικῆς 
βάσεως.

Ἡ «Νέα Ἐποχή» ἐκμεταλλευόμενη 
τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τῶν ἀσθενῶν 
χρησιμοποιεῖ τίς μεθόδους αὐτές σάν 
δόλωμα γιά τήν ἀλλοίωση τῆς προσωπι-
κότητας τῶν ἀτόμων, ὥστε νά τά κατα-
στήσει εὐάλωτα καί νά τά παγιδεύσει. 
Ἡ παραϊατρική τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι 
ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη 
καί ἀντίθετη μέ τήν ἐπιστήμη τῆς ἰα-
τρικῆς, ἐπειδή δέν ἔχει κανένα ἐπιστη-
μονικό, ἀλλά καί λογικό ἤ πραγματικό 
ὑπόβαθρο.

Ὅσοι ἐμπλέκονται σέ αὐτές μεθόδους 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς», διακινδυνεύουν ὄχι 
μόνο τή σωματική καί τήν ψυχολογική 
τους ὑγεία, ἀλλά καί τό Ὀρθόδοξο Χρι-
στιανικό τους  φρόνημα»22.

22. Βλ. περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» τ. 36, σ. 11.
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΜΙΣΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου. 
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Στόν ἰδεολογικό ὁρίζοντα τῶν συγχρό-
νων ἀρχαιολατρῶν διαπιστώνει κάποιος 
τό ρῆγμα πού προκαλοῦν στήν ἑνότητα 
τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ γένους. Βλέπου-
με μιά συνεχή καί μόνιμη προσπάθεια νά 
ἀπαξιωθεῖ συνολικά τό κεφάλαιο ἐκεῖνο 
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας πού ἀφορᾶ στή πε-
ρίοδο βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας στά πλαί-
σια μιᾶς εὐρύτερης ἰδεολογικῆς στόχευσής 
τους. Τό χριστιανικό Βυζάντιο χαρακτη-
ρίζεται ὡς «καταστροφέας » τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. 

Στά ἴδια πλαίσια καί γιά λόγους ἰδεολο-
γικῶν σκοπιμοτήτων, ὅλη ἡ ἱστορική περί-
οδος, τῆς βυζα ντινῆς χριστιανικῆς αὐτο-
κρατορίας προσεγγίζεται μέ ἀναχρονιστι-
κές ἀναφορές, παρουσιάζεται μέσα ἀπό 
τό παραμορφωτικό πρῖσμα καί τίς προκα-
ταλήψεις δυτικῶν ἱστορικῶν τοῦ 18ου καί 
19ου αἰώνα. Κατ’ ἐπέκταση ἀπαξιώνεται 
ὄχι μόνο ἕνα πολύ μεγάλο τμῆμα τῆς ἑλλη-
νικῆς ἱστορίας ἀλλά καί τό σύνολο τοῦ 
πολιτισμοῦ πού δημιουργήθηκε μέ ἀφορμή 
τήν παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ. 

Στίς διάφορες ἀρχαιολατρικές κινήσεις 
παραλλήλως μέ τήν συστηματική μεθό-
δευση τῆς ἀπαξίωσης τοῦ Βυζαντίου διαπι-
στώνει κάποιος μιά ὅλως ἰδεατή, ρομαντι-
κή θεώρηση καί ὄχι κατά βάση ἱστορική πα-
ρουσίαση, τῆς εἰκόνας τῆς ἀρχαίας Ἑλλά-
δας στό σύνολό της, ὅπως καί τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς θρησκείας. Κατανοοῦνται καί 
προβάλλονται μέ ἀναχρο νιστικά κριτήρια. 
Παραπέμπουν εὐθέως στήν εἰκόνα περί 
ἀρχαίας Ἑλλάδας πού εἶχε δημιουργήσει ὁ 
Ρομαντισμός τοῦ 18ου καί 19ου αἰώνα.

Τό πόσο βεβαίως διαφορετική εἶναι ἡ 
πραγματικότητα τό ἐπισημαίνουν μέ χα-
ρακτηριστική σαφήνεια οἱ εἰδικοί. Ἐνδει-
κτικώς μόνο θά παραθέσουμε κάποιες 
μαρτυρίες.

Ι) Ὁ Γάλλος Ἀκαδημαϊκός Charles Diehl 
ἀναφέρει ὅτι τό Βυζάντιο: «διά δέ τῆς 
στρατιωτικῆς ἀξίας αὐτοῦ ἐπανειλημμέ-
νως ἔσωσε τήν Εὐρώπην. Ὑπῆρξεν, ἀπέ-
ναντι τῆς βαρβαρότητος, τό κέντρον θαυ-
μασίου πολιτισμοῦ, τοῦ τελειοτέρου καί 
τοῦ μᾶλλον λεπτεπιλέπτου, τό ὁποῖον ἐπί 
ἀρκετόν χρόνον ἐγνώρισεν ὁ Μεσαίων. 
Ὑπῆρξεν ὁ διδάσκαλος καί ὁ ἀναμορφωτής 
τῆς Σλαβικῆς καί Ἀσιατικῆς Ἀνατολῆς, οἱ 
λαοί τῆς ὁποίας ὀφείλουσιν εἰς αὐτό τήν 
θρησκείαν, τήν φιλολογίαν, τήν καλλιτε-
χνίαν καί αὐτό τό διοικητικόν αὐτῶν σύστη-
μα. Ἡ πανίσχυρος ἐπίδρασις αὐτοῦ εἶχεν 
ἐπεκταθῆ μέχρι καί αὐτῆς τῆς Δύσεως, ἡ 
ὁποία σπουδαίως ἐπωφελήθη τοῦ πνευμα-
τικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ πλούτου αὐτοῦ. 
Αὐτό εἶναι τό ὁποῖον προηγεῖται σήμερον 
ὅλων τῶν Ἀνατολικῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, 
ἰδίως δέ ἡ σύγχρονος Ἑλλάς ὀφείλει πολύ 
περισσότερα εἰς τό Χριστιανικόν Βυζάντιον 
παρ’ ὅ,τι εἰς τάς Ἀθήνας τοῦ Περικλέους 
καί τοῦ Φειδίου».

ΙΙ) Ὁ καθηγητής Νικόλαος Τωμαδάκης 
ἀναφερόμενος στήν ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστορίας, μέ ἀφορμή τήν προσφορά τοῦ 
Βυζαντίου καί τῶν βυζαντινῶν ἱστορικῶν 
συγγραφέων εἰδικότερα, τονίζει τά ἑξῆς: 
«Πληροφοροῦν ἡμᾶς περί ἐποχῆς χιλίων πε-
ντακοσίων συναπτῶν ἐτῶν, καθ’ ἅ τό Ἔθνος 
ἡμῶν ἐνεκολπώθη τόν Χριστιανισμόν, διέ-
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δωκε τοῦτον ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς, 
καί ἐπροστάτευσε τήν Εὐρώπη ἀπό τήν ἐπι-
δρομήν τῶν βαρβάρων. Ἔτι πρός, διεφύλαξε 
τήν ἀρχαίαν παράδοσιν, τά χειρόγραφα, 
τούς συγγραφεῖς, τήν σκέψιν. Ἐκάλυψε τήν 
περίοδον αὐτήν δι’ ἐνδόξων κατορθωμάτων, 
διά κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δράσεως 
τῆς πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας ἀπαραμίλ-
λου, διά πλήθους μοναστῶν, λογίων, σοφῶν, 
ἐπιστημόνων, καλλιτεχνῶν, ἀνθρώπων 
τοῦ πνεύματος. Διεμόρφωσε τήν σημερινήν 
γλωσσικήν, θρησκευτικήν καί πνευματικήν 
μας παράδοσιν».

ΙΙΙ) Ὁ καθηγ. Δημήτριος Σοφιανός 
ὑπογραμμίζει ὅτι: «ἡ προσφορά τοῦ Βυ-
ζαντίου, μέ τήν ἁρμονική καί γόνιμη συ-
ναίρεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας, δέν 
εἶναι εὐκαταφρόνητη καί δέν πρέπει νά 
ὑποτιμᾶται οὔτε καί νά παραχαράσσεται 
σκόπιμα».

IV) Στήν ἴδια συνάφεια, μέ ἄλλη ἀφορ-
μή, ὁ καθηγητής τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς 
Φιλολογίας, Θησ. Τζαννετάτος, τονίζει ὅτι: 
«ἀνεκτίμητος πάντοτε κρίνεται ἡ συμβολή 
τῶν ἑλληνικῶν μονῶν εἰς τήν διάσωσιν τῶν 
κειμένων τῆς θύραθεν παιδείας, κατά τούς 
Βυζαντινούς Χρόνους».

V) Ἀνάλογες εἶναι και οἱ ἐπισημάνσεις 
τῆς Καθηγήτριας Αἰκατερίνης Χριστοφιλο-
πούλου: «οἱ Βυζαντινοί παρά τήν διαφοράν 
τῆς θρησκείας ἐθαύμαζον τήν ἑλληνικήν 
ἀρχαιότητα, διεφύλαξαν τήν μεγάλην πνευ-
ματικήν κληρονομίαν της καί δέν ἀπέστερ-
γον τήν μίμησιν εἰς πλείστους τομεῖς τοῦ 
ἐντέχνου λόγου”.

Τά παραπάνω ἀποδεικνύουν γιά μία 
ἀκόμη φορά πόσο διαφορετική εἶναι ἡ 
πραγματικότητα ἀπό τήν ἰδεοληπτική, 
ἐμπαθῆ καί ἀνιστόριτη συνθηματολογία 
τῶν συγχρόνων ἀρχαιολατρῶν.

H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ1

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου

(γ’ μέρος)

3. Ἐπειδή φαίνεται ὡς βιβλίο ἱστορίας 
τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ

Ἄλλος σοβαρός λόγος γιά τόν ὁποῖο 
ἀποκρούεται στίς ἡμέρες μας ἀπό τούς 

1. Ἡ παρούσα μελέτη, γραμμένη ὡς Κατήχηση γιά 
τόν λαό, εἶναι ἀνάπτυγμα τῆς κατόπιν Ἐντολῆς εἰσηγή-
σεως τήν 1762003 στήν Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας μας περί τῆς Ἀρχαιολατρίας, γιατί οἱ λε-
γόμενοι «ἀρχαιολάτρες» πολεμοῦν σφόδρα τήν Παλαιά 
Διαθήκη.

Ἕλληνες ἰδιαίτερα ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι 
ὅτι αὐτή φαίνεται σάν μία ἱστορία ἑνός 
λαοῦ, τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ. Καί εἶναι ἀνάξιο, 
λοιπόν, λέγουν γιά τόν Ἕλληνα, τόν ἀπό-
γονο ἐνδόξων ἡρωικῶν προγόνων, εἶναι 
ἀνάξιο, λέγουν, νά θεωρεῖ αὐτός ὡς ἱερό 
τό κείμενο πού παρουσιάζει τόν Ἰσραήλ ὡς 
ἐκλεκτό λαό τοῦ Θεοῦ. Καί εἶναι ἀνάξιο, 
πάλι λέγουν, γιά τόν Ἕλληνα, τόν μαθητή 
τοῦ Πλάτωνα και τοῦ Ἀριστοτέλη, νά ὀνο-
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μάζει τούς Πατριάρχες Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί 
Ἰακώβ ὡς «προπάτορές του»! Ἀπό ἐθνικι-
στικό, δηλαδή, κυρίως λόγο ἀπορρίπτεται 
ἡ Παλαιά Διαθήκη στίς ἡμέρες μας.

Καί πάλι τό λάθος ἐδῶ, ὅπως στίς προη-
γούμενες δύο περιπτώσεις, εἶναι θεολογι-
κό. Κατά πρῶτον ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι τό 
πᾶν εἶναι ἡ θέωση, τό νά βροῦμε δηλαδή 
στήν ζωή μας τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε 
μαζί του. Καί ἡ θέωση ὑπερβαίνει τήν φύση 
καί δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ ἐθνικό σω-
βινισμό. Ὁ Θεός δέν κάνει γεωγραφία καί 
ἐπιφαίνεται σέ ὁποιονδήποτε τόν ζητήσει 
μέ καθαρή καρδιά (βλ. Πράξ. 2,921). Ἡ 
Παναγία ἦταν μία Ἑβραιοπούλα· καί ὅμως 
γι᾿ Αὐτήν τήν Ἑβραιοπούλα ἐργαζόταν 
ὅλη ἡ πρό Χριστοῦ ἐποχή, γιά νά γεννηθεῖ 
δηλαδή ἡ κατάλληλη γυναίκα, πού θά γί-
νει Μητέρα τοῦ Μεσσίου. Αὐτήν ἐξέλεξε ὁ 
Θεός γιά Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος 
Υἱοῦ Του. Τί, λοιπόν; Δέν θά δεχθοῦμε τήν 
Παναγία μας, ἐπειδή δέν ἦταν Ἑλληνίδα, 
ἀλλά ἦταν Ἑβραία τήν καταγωγή; Καί 
ἄν ἦταν Ἑλληνίδα δέν θά ἔπρεπε νά τήν 
δεχθεῖ ὁ Γάλλος ὀρθόδοξος, ἐπειδή ἦταν 
Ἑλληνίδα καί ὄχι Γαλλίδα; Καί ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος πάλι ἦταν καί αὐτός Ἑβραῖος. 
Θά ἀπορρίψουμε, λοιπόν, καί τόν μέγα 
Ἀπόστολο, ἐπειδή δέν ἦταν Ἕλληνας2;

2. Ὁ μακαριστός πατήρ Ἰωάννης Ρωμανίδης 
γράφει τά ἑξῆς σπουδαῖα: «...Τό θεμέλιον τοῦ ἡσυ-
χασμοῦ εἶναι ἡ θέωσις, ἥτις νικᾷ τήν φύσιν καί ποιεῖ 
κατά χάριν θεούς τούς ἀνθρώπους. Αὕτη εἶναι ἡ 
πηγή τῆς ἀνωτάτης δυνατῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ 
κατανοήσεως τῆς θεολογίας, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει 
τήν φύσιν τοῦ λόγου καί τοῦ νοός τοῦ ἀνθρώπου καί 
μηδεμίαν σχέσιν ἔχει πρός ἐθνικόν τινα σωβινισμόν. 
Τό ὅτι τήν πλειοψηφίαν τῶν θεωθέντων κατά τήν 
ἱστορικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν ἑλληνό-
φωνοι Ρωμαῖοι Πατέρες καί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, δέν 
σημαίνει ὅτι δέν δύνανται καί οἱ ἄλλων γλωσσῶν καί 
ἐθνικοτήτων πιστοί νά γίνουν ἐξ ἴσου θεοφόροι, ἀλλ᾿ 
ὅμως οὔτε σημαίνει ὅτι δύνανται νά γίνουν ἀνώτεροι 
θεολογικῶς καί πνευματικῶς. Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν 
ἀνώτερα ἤ διάφορα στάδια θεώσεως, ὡς ἡ ἔλλαμψις, 
ἡ θέα καί ἡ διαρκής θέα, ἀλλά ταῦτα οὐδεμίαν σχέσιν 
ἔχουν πρός ἐθνικήν τινα ἰδιοσυγκρασίαν. Οἱ ἀπόστο-
λοι εἰς τό ὄρος Θαβώρ καί κατά τήν Πεντηκοστήν 
ἔλαβον τήν θέωσιν εἰς τόν ἀνώτερον δυνατόν ἐν τῇ 

Κατά δεύτερον ὅμως ἔχουμε νά ποῦμε 
ὅτι σ᾿ αὐτήν τήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός 
παρουσιάζεται ὡς παγκόσμιος καί προ-
νοῶν ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου, χωρίς νά 
ἔχει καμμία ἰδιαιτέρα προτίμηση πρός τόν 
ἑβραϊκό λαό. Ὁ προφήτης Ἀμώς ἀρνεῖται 
στόν Ἰσραήλ, νά νομίσει, ὅτι ἔχει κά-
ποιο ἰδιαίτερο προνόμιο ἀπό τόν Θεό, γι᾿ 
αὐτό καί σ᾿ αὐτήν τήν ἔξοδό του ἀπό τήν 
Αἴγυπτο, γιά τήν ὁποία τόσο πολύ αὐτός 
ἐκαυχᾶτο, δέν τῆς δίνει ὁ προφήτης καμμία 
ἰδιαίτερη σημασία καί τήν θέτει παράλλη-
λη πρός τήν ἔξοδο τῶν Φιλισταίων ἀπό τήν 
Κιαφθώρ καί τῶν Ἀραμαίων ἀπό τήν Κήρ. 
Ὁ προφήτης παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει 
στούς Ἰσραηλῖτες:

«Δέν μοῦ εἶστε ὡς οἱ Αἰθίοπες σεῖς, τέκνα 
τοῦ Ἰσραήλ; Δέν ἐξήγαγα τόν Ἰσραήλ ἀπό 
τήν Αἴγυπτο καί τούς Φιλισταίους ἀπό τήν 
Κιαφθώρ καί τούς Ἀραμαίους ἀπό τήν Κήρ;» 
(Ἀμ. 9, 7).

Καί τό προνόμιο τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰσρα-
ήλ δέν σημαίνει, ὅτι αὐτός ἔχει ἰδιαίτερα 
ὑπέρ τά ἄλλα ἔθνη δικαιώματα, ἀλλά ση-
μαίνει τήν ἰδιαίτερη ὑποχρέωσή του νά τε-
λεῖ τό ἀγαθό· καί ἐπειδή αὐτό δέν γίνεται, 
γι᾿ αὐτό θά τιμωρηθεῖ καί περισσότερο. Ὁ 
Θεός λέγει πάλι στούς Ἰσραηλῖτες:

«Μόνο σᾶς ἐξέλεξα ἀπό ὅλες τίς φυλές 
τῆς γῆς, ἀλλά γι᾿ αὐτό θά τιμωρήσω ὅλες τίς 
ἁμαρτίες σας» (Ἀμ. 3, 2).

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Ἰσραήλ ἔπαθε τήν 
πλάνη νά ταυτίσει τόν Γιαχβέ μέ τό ἔθνος 
του, καί πίστευσε, ὅτι ὁ Θεός ἐνδιαφέρεται 
μόνο γιά τόν Ἰσραήλ ἀδιαφορών γιά τά 
ἄλλα ἔθνη. Αὐτήν τήν πλάνη τήν ἐπολέ-

ζωῇ ταύτῃ βαθμόν· καί ὁ Μωυσῆς ἐθεώρει τήν δόξαν 
τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Σινᾶ τεσσαράκοντα ἡμέρας καί 
νύκτας. Οὗτοι οὔτε Ἕλληνες, οὔτε Λατῖνοι, ἀλλά 
οὔτε καί Σλαῦοι ἦσαν» (Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοί Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας, τόμος πρῶτος, Θεσσαλονίκη 1984, 
σελ. 83). Λέγομε, λοιπόν, κατά πρῶτον, ὅτι εἶναι 
μεγάλο θεολογικό λάθος τό νά ἀπορρίπτουμε 
τήν Παλαιά Διαθήκη ἐπειδή διαβάζουμε σ᾿ αὐτήν 
ἀποκάλυψη Θεοῦ πρός τόν ἰσραηλιτικό λαό καί ὄχι 
στόν δικό μας ἑλληνικό λαό.
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μησαν σφοδρότατα οἱ προφῆτες. Ἁλλά 
ἐξ ὅλων τῶν γιά τήν παγκοσμιότητα τοῦ 
Θεοῦ προφητικῶν λόγων πιό ἰσχυρός καί 
δυνατός εἶναι, νομίζουμε, ἐκείνη ἡ ὡραία 
διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ γραμμέ-
νη ἀπό ἕναν ἄγνωστο συγγραφέα τῆς προ-
φητικῆς σχολῆς. Στήν διήγησή του αὐτή ὁ 
συγγραφεύς αὐτός παρουσιάζει τόν Θεό 
νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία καί τῶν 
πολύ πέραν τῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἐθνικῶν 
ὄντων Νινευϊτῶν. Καί μάλιστα ἡ διήγησή 
του παρουσιάζει καί αὐτόν τόν προφήτη 
Ἰωνᾶ νά εἶναι δέσμιος τῆς ἀντιλήψεως 
ὅτι τά ἄλλα ἔθνη, ἐκτός τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι 
βδελυκτά καί ὅτι ὁ Γιαχβέ εἶναι Θεός τοῦ 
Ἰσραήλ μόνο, γι᾿ αὐτό καί ἀντιλέγει στό 
θεῖο κέλευσμα καί ἀρνεῖται καί δέν θέλει 
νά πορευθεῖ στήν Νινευΐ. Ἀλλά ἡ διήγηση 
κατακλείεται μέ τό μάθημα, ὅτι οἱ ἐθνι-
κοί Νινευῖτες ἦταν καλύτεροι ἀπό τούς 
Ἰσραηλῖτες καί ὑπήκουσαν στό κήρυγμα 
τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ καί ἐσώθησαν. Τόν δέ 
Μεσσία ἡ Παλαιά Διαθήκη τόν ἐμφανίζει 
καί αὐτόν ὡς παγκοσμία προσωπικότητα, 
γι᾿ αὐτό καί τόν παρουσιάζει ὡς προσδοκία 
ὅλων τῶν ἐθνῶν καί παριστᾶ τόν Ἴδιο τόν 
Μεσσία νά ἀποτείνεται σέ ὁλόκληρο τόν 
κόσμο μέχρις αὐτῶν τῶν ἀπωτάτων νήσων 
(Γεν. 49, 10. Ἠσ. 42, 4. 49, 1).

4. Ἐπειδή ἀγνοοῦν τό ὡραῖο της  
θεολογικό περιεχόμενο

Δέν θά μποροῦσαν νά περιφρονήσουν 
τήν Παλαιά Διαθήκη οἱ καταφρονητές 
της, δέν θά τολμοῦσαν νά κάνουν κάτι τέ-
τοιο, ἄν ἐγνώριζαν τό ὡραῖο της καί βαθύ 
περιεχόμενο, τήν νόστιμη θεολογία της 
καί τά ὡραῖα της διδάγματα. Γι᾿ αὐτό ὅσοι 
ὁμιλοῦν περιφρονητικά γιά τήν Παλαιά Δι-
αθήκη προδίδουν τήν ἄγνοιά τους ὡς πρός 
τό περιεχόμενό της, προδίδουν ὅτι δέν τήν 
ἔχουν διαβάσει ἤ ἄν τήν διάβασαν δέν τήν 
ἐνόησαν. Τέτοια ὑψηλή διδασκαλία, σάν κι 
αὐτή πού βρίσκουμε στίς ἱερές σελίδες τῆς 

Παλαιᾶς Διαθήκης, δέν θά βροῦμε σέ κα-
νένα ἐξωβιβλικό κείμενο, οὔτε, ἐννοεῖται, 
καί στά κείμενα τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων. 
Καί αὐτό βεβαίως ἔχει τήν ἑρμηνεία του: 
Τά κείμενα τῶν φιλοσόφων αὐτῶν εἶναι 
τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ δημιουργήματα, ἡ δέ 
διδασκαλία τῶν ἱερῶν συγγραφέων τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ, 
εἶναι τό «Τάδε λέγει Κύριος»! Γιά παράδειγ-
μα, πῶς νά ἐξηγήσουμε διαφορετικά τήν 
ὑψηλή θεολογία τοῦ τσοπάνου προφήτου 
Ἀμώς; Ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του δέν μπο-
ροῦμε νά ἐξηγήσουμε τό φαινόμενο ἕνας 
Ἑβραῖος βοσκός νά παρουσιάζει τέτοια 
σοφία, σοφία πού δέν τήν ἔχει ὁ Σωκράτης 
καί ὁ Πλάτων3, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Ἀμώς ἦταν 
ἀγράμματος. Ἀπό τό περιβάλλον του πάλι 
δέν μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε τήν θεο-
λογία τοῦ Ἀμώς, γιατί σέ κανένα ἔξω ἀπό 
τό Ἰσραήλ κείμενο τῆς τότε ἐποχῆς (8ος 
αἰών) δέν συναντοῦμε τέτοια διδασκαλία. 
Κατ᾿ ἀνάγκη θά πρέπει νά δεχθοῦμε, ὅτι 
ἡ σοφία τοῦ προφήτου εἶναι ἀποκάλυψη 
Θεοῦ4.

3. Μία λεπτή παρατήρηση: Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστός ἔλαβε τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
καί τόν συμπλήρωσε στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία 
του, λέγοντας: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαί-
οις...», «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν...». Καί ἔγινε αὐτό ἐπειδή 
«ταιριάζει» ἡ Παλαιά Διαθήκη μέ τήν Καινή, ἀφοῦ 
ἔχουν τόν ἴδιο νομοθέτη. Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά 
πάρει τά βιβλία τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων καί νά 
κάνει τό ἴδιο συμπληρώνοντάς τα; Ὄχι, ἀσφαλῶς 
γιά τό ἀταίριαστο! Ἡ παρατήρηση αὐτή εἶναι τοῦ 
ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Καί ὁ Χριστός δέ, εἰ πονηρά τις 
ἦν καί ἀλλοτρία (ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅπως ἔλεγαν 
οἱ κατήγοροί της) οὐκ ἄν αὐτήν ἐπλήρωσεν ἐλθών 
ἅπασαν... ὥστε δεῖξαι συγγενῆ ταύτην οὖσαν τῇ 
Καινῇ· τίνος ἕνεκεν οὐχί καί τῶν Ἑλλήνων ἐπλήρου 
νόμιμά τε καί ἔθη;» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον, Ὁμιλία 
ΙΣΤ΄δ. MPG 57,244). Περί τοῦ ἀνεπαρκοῦς τῆς ἑλλη-
νικῆς φιλοσοφίας καί περί τοῦ ὅτι δέν δύναται κἄν 
νά συγκριθεῖ πρός τό ὕψος τῆς χριστιανικῆς θεολο-
γίας, βλ. πατερικές περικοπές εἰς ἀρχιμ. Ἐπιφανίου 
Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα, μελέται-ἐπιστολαί, τόμ. 
Α΄, σέλ. 1183.

4. Τό δυνατό αὐτό ἐπιχείρημα περί τῆς ἐκ θείας 
ἀποκαλύψεως διδασκαλίας τοῦ ποιμένος προφήτου 
Ἀμώς εἶναι τοῦ Διδασκάλου Βασιλείου Βέλλα. Πα-
ραθέτω τήν σχετική του περικοπή ὡς ὡραῖα αὐτός 
τήν ἐκφράζει: «Ἀλλ᾿ ἡ ἔκπληξίς μας ἀποβαίνει ἔτι 



διάλογος

11

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018, ΤΕΥΧΟΣ 91

Θά μᾶς ἔφερε πολύ μακρυά ὁ λόγος, ἄν 
θά θέλαμε νά μιλήσουμε ἐδῶ, ἔστω καί 
μέ πολλή γενικότητα, γιά τήν γλυκειά καί 
ὑψηλή θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
πού ἀγνοοῦν οἱ καταφρονητές της· ἄν 
παρουσιάζαμε μόνο ἀπό τήν θεολογία 
της τήν περί προόδου τῆς ἁμαρτίας διδα-
σκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου στό 
καταφρονούμενο αὐτό ἱερώτατο βιβλίο 
φαίνεται τό σωτηριολογικό σχέδιο τοῦ Θε-
οῦ γιά τήν σωτηρία ὄχι τοῦ Ἰσραήλ μόνο, 
ἀλλά ὅλου τοῦ κόσμου, γιά νά νοήσουμε 
ἐκεῖνον τόν φοβερό λόγο τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου: «Συνέκλεισε ὁ Θεός τούς πάντας 
εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τούς πάντας ἐλεήσῃ» 
(Ρωμ. 11, 32)5.

μεγαλυτέρα εὐθύς ὡς ἐπιχειρήσωμεν νά κατατάξω-
μεν τόν Ἀμώς εἰς τό ἱστορικόν πλαίσιον τῆς ἐποχῆς 
του. Πανταχοῦ τῆς τότε Ἀνατολῆς θά εὕρωμεν θρη-
σκείας οὐ μόνον ὑπό εἰδεχθεστάτας πολυθεϊστικάς 
μορφάς ἀλλά καί ἐστερημένας πάσης δυνάμεως, συ-
ναπολεσθείσας δέ μετά τῶν λαῶν, μεθ᾿ ὧν ἦσαν συν-
δεδεμέναι. Τό πνευματικόν ἀφ᾿ ἑτέρου περιβάλλον 
τῆς τότε ἐποχῆς ἦτο ἀνίκανον νά ἐκκολάψῃ ὑψηλάς 
πνευματικάς ἰδέας. Εἶναι βεβαίως ἀληθές ὅτι ὁ Ἀμώς 
πολλά ἤντλησε ἐκ τῆς Μωσαϊκῆς καί προφητικῆς 
παραδόσεως, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῆς δέν ἐξηγοῦνται πάντα, 
διότι πολλά σπουδαῖα νέα σημεῖα ἀναφαίνονται. Ἡ δι-
δασκαλία τοῦ Ἀμώς διαπερᾷ τά πνευματικά ὅρια τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, προτρέχουσα ἐν τῇ ἱστορίᾳ αἰῶνας 
ὁλοκλήρους. Ἀλλ᾿ ἐάν ἐκ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δέν δυ-
νάμεθα νά ἐξηγήσωμεν τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἀμώς, 
πολύ ὀλιγώτερον δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν αὐτήν 
ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἀμώς. Τό ὕψος, τήν δύναμιν καί 
τήν καθαρότητα αὐτῆς δέν δύνανται νά βαστάσουν οἱ 
ὦμοι ἑνός ἁπλοῦ ποιμένος τῆς ἀπομεμακρυσμένης 
Θεκοά, οὔτε νά διατυπώσουν ποιμενικά χείλη. Δυνά-
μεθα ἐπί τῆς ἐπιστημονικῆς μας τραπέζης ὅσον θέ-
λομεν αὐστηρότερον νά ἐφαρμόζωμεν τάς ἱστορικάς 
μεθόδους, μέχρι τῶν ἐλαχιστοτέρων ν᾿ ἀναλύωμεν 
τήν ἐποχήν ἐκείνην καί νά προσπαθῶμεν νά ἐννοή-
σωμεν τήν διδασκαλίαν τοῦ προφήτου ἐκ τῆς ἀντι-
θέσεως τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χωρίου, εἰς ὅν ἀνετράφη 
ὁ Ἀμώς, πρός τόν πολιτισμόν τῶν πόλεων, ὅν βραδύ-
τερον εἶδεν ὁ προφήτης. Δέν θά δυνηθῶμεν ὅμως τά 
πάντα οὕτω νά κατανοήσωμεν ἀλλά θά στραφῶμεν 
ἀναγκαίως πρός τήν φωνήν ἐκείνην τοῦ προφήτου 
“τάδε λέγει ὁ Γιαχβέ”, ἥτις καί παρέχει τήν λύσιν 
τοῦ προβλήματος» (Θρησκευτικαί Προσωπικότητες 
τῆς Π.Δ.3, σελ. 169.170).

5. Γιά τήν περί «προόδου τῆς ἁμαρτίας» ἀντίλη-
ψη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀποτελεῖ ἕνα ἰσχυ-
ρό κεφάλαιο στήν θεολογία της, σχετιζόμενο μέ 
τήν περί ἱστορίας διδασκαλία της, ἐγράψαμε στόν 

Γενικῶς ἀναφερόμενοι στό περιεχό-
μενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης λέγομε, ὅτι 
ἔχει αὐτά τά τρία: α) Τό ἐκπληρούμενον. 
Εἶναι οἱ τύποι της καί οἱ προφητεῖες της 
περί τοῦ Μεσσίου πού ἐκπληρώθηκαν στό 
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν σάρ-
κωσή του στόν κόσμο. β) Τό συμπληρού-
μενον. Εἶναι ἡ περί πίστεως καί ἠθικῆς 
διδασκαλία της, τήν ὁποίαν ὁ Χριστός ὄχι 
μόνον δέν κατήργησε, ἀλλά «καί σφόδρα 
ἐπέτεινε», (Χρυσόστομος)6 δηλαδή συνε-
πλήρωσε. γ) Τό καταργούμενον. Εἶναι 
οἱ αὐστηρές τελετουργικές διατάξεις τοῦ 
Νόμου, οἱ ὁποῖες δόθηκαν εἰδικά γιά τόν 
ἰουδαϊκό λαό γιά τήν σκληρότητά του καί 
παχυλότητά του, ὅπως εἴπαμε, γιά τίς 
ὁποῖες ὅμως πρέπει νά ἐπαινέσουμε τήν 
Παλαιά Διαθήκη, γιατί «τούς (Ἑβραίους) 
πρός τοσαύτην κατενεχθέντας κακίαν ἠδυ-
νήθη διά τῆς οἰκείας σφοδρότητος ἀπαλλά-
ξαι τῆς πονηρίας, μαλάξαι τε καί ποιῆσαι 
καταπειθεῖς τῇ χάριτι καί πρός τήν τῆς 
Καινῆς ὁδηγῆσαι φιλοσοφίαν» (Χρυσόστο-
μος, MPG. 51,287).

Θέλοντας ἐν κατακλεῖδι νά παρουσιά-
σω κάτι μόνο ἀπό τήν ὑψηλή διδασκαλία 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, σάν ὀρεκτικό πρός 
μελέτη της, προτίμησα τήν περικοπή Μιχ. 
6,68. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ προφή-
του Μιχαίου (8ος αἰών) ἀναζητοῦσαν μέν 
τόν Θεό, ἀλλά δέν εἶχαν σωστή ἔννοια Θε-
οῦ. Καί ἐνόμιζαν ὅτι ὁ Θεός εὐαρεστεῖται 
μέ παχυλές θυσίες κριῶν καί μόσχων καί 
μέ προσφορές ἐλαίου ἤ – τό ἀκόμη πολύ 
χειρότερο – γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
τους ἐνόμιζαν, ὅτι πρέπει νά θυσιάσουν τό 
πρωτότοκο παιδί τους. Καί ἐρωτοῦν, λοι-
πόν, τόν προφήτη Μιχαία:

μέλλοντα νά κυκλοφορήσει ὑπό τῆς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, προνοίᾳ τοῦ Μητροπολίτου αὐτῆς κ. ΘΕ-
ΟΚΛΗΤΟΥ, τιμητικό τόμο πρός τόν Γέροντα πρῴην 
Μητροπολίτη Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ, στήν 
μελέτη μας «Οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
καί ἡ διδασκαλία τους».

6. Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλία ΛΘ΄, εἰς Ἅπαντα 
Ἁγίων Πατέρων, τόμ. 66, σελ. 267.
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6,6 Μέ τί πρέπει νά παρουσιασθῶ στόν 
Γιαχβέ, νά προσκυνήσω τόν ὕψιστο Θεό; 
Πρέπει νά παρουσιασθῶ μέ ὁλοκαυτώματα, 
μέ ἐνιαύσιους μόσχους;

7 Εὐαρεστεῖται ὁ Θεός σέ χιλιάδες κριῶν 
καί σέ μυριάδες ποταμούς ἐλαίου; Πρέπει 
νά προσφέρω τόν πρωτότοκό μου γιά τήν 
ἁμαρτία μου, τό γέννημα τοῦ σώματός μου 
γιά τήν ἀνομία τῆς ψυχῆς μου;

Στά ἐναγώνια αὐτά ἐρωτήματα τῶν 
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του, γιά τό πῶς ὁ 
ἄνθρωπος θά βρεῖ τόν Θεό καί θά τόν εὐα-
ρεστήσει, ὁ προφήτης Μιχαίας ἀπαντᾶ:

8 Σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε, τί εἶναι 
καλό καί τί ὁ Γιαχβέ ζητάει ἀπό σένα. Τί-
ποτε ἄλλο, παρά δικαιοσύνη καί ἀγάπη νά 
ἐξασκεῖς καί νά πορεύεσαι ταπεινόφρονα 
πρός τόν Θεό σου!

Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ προφήτου Μιχαία 
εἶναι ὕψος! Εἶναι ἡ οὐσία τῆς θρησκείας! 
Θρησκεία, κατά τόν ἀθάνατο αὐτό στίχο 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν Μιχ. 6,8, εἶναι 
αὐτά τά τρία: α) Νά εἴμαστε δίκαιοι πρός 
ὅλους τούς ἀνθρώπους· β) νά ἀγαπᾶμε 
ὅλους· καί γ) νά φερόμαστε μέ εὐλάβεια 
ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ μας.

Ἄς προσέξουμε, ὅτι ὁ προφήτης στήν 
ἀπάντησή του εἶπε τό: «Σοῦ ἀναγγέλθηκε, 
ἄνθρωπε, τί εἶναι καλό καί τί ὁ Γιαχβέ ζητάει 
ἀπό σένα». Πραγματικά αὐτά τά τρία πού 
λέγει ἐδῶ ὁ προφήτης στόν ἐρωτῶντα αὐτόν 
λαό, τοῦ τά εἶχαν πεῖ καί οἱ προηγούμενοι 
ἀπό αὐτόν προφῆτες, γι᾿ αὐτό ὁ προφήτης 
μας λέγει «σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε». 
Πρίν ἀπό τόν προφήτη Μιχαία προφῆτες 
μέ γραπτά κείμενα ἦταν ὁ προφήτης Ἀμώς 
πρῶτα, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε πολύ τήν δικαιο-
σύνη (βλ. Ἀμ. 2, 6 ἑξ. 5, 11· 4, 1 ἑξ. 3, 10· 5, 
7.10.12.15 κ.ἄ.)· ἔπειτα ἔχουμε τόν προφήτη 
Ὠσηέ, πού ἐκήρυξε τόν Θεό ὡς ἀγάπη καί 
παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει ἐκεῖνον τόν 
ἀθάνατο λόγο στούς τυφλούς Ἰσραηλῖτες 
τῆς ἐποχῆς του, πού ζητοῦσαν καί αὐτοί νά 
βροῦν Τόν Θεό μέ παχυλές θυσίες: «Ἀγάπη 

θέλω καί ὄχι θυσίες, γνώση Θεοῦ καί ὄχι ὁλο-
καυτώματα» (Ὠσ. 6,6)· καί μετά τόν Ὠσηέ 
ἔχουμε χρονολογικῶς τόν προφήτη Ἠσαΐα, 
ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεό ὡς «καδώς», δηλα-
δή, ὡς «ἅγιον», μέ τήν ἔννοια τοῦ παντο-
κράτορος, ἔναντι τοῦ Ὁποίου ὁ ἄνθρωπος 
πρέπει νά αἰσθάνεται δέος, ταπείνωση καί 
εὐλάβεια καί νά ὑπακούει στό θέλημά Του 
(Ἠσ. 6,3.5. 2,10. 8,11 ἑξ. 30,15. κ.ἄ.). Ὁ προ-
φήτης Μιχαίας ἀποδεικνύεται ἕνας καλός 
μαθητής τῶν προηγουμένων τριῶν διδα-
σκάλων του προφητῶν καί σέ ἕνα λόγο του 
συνάπτει τήν οὐσιαστική τους διδασκαλία 
γράφοντας τόν ὑπέροχο πράγματι 6,8 στίχο 
τοῦ βιβλίου του. Ἀλλά, τελειώνοντας τόν 
πενιχρό μας ἐδῶ λόγο περί τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, ἄς ἀκούσουμε τόν μακαριστό Δι-
δάσκαλό μας Βασίλειο Βέλλα σχολιάζοντα 
τόν στίχο μας Μιχ. 6,8, τόν λόγο τοῦ προ-
φήτου, ὅτι τήν θρησκεία τήν ἀποτελοῦν τά 
τρία αὐτά: Δικαιοσύνη, ἀγάπη καί εὐλάβεια 
πρός τόν Θεό:

«Βεβαίως νέον τι τά τρία ταῦτα σημεῖα 
δέν ἀποτελοῦν. Ὁ ἴδιος δέ ὁ προφήτης διά 
τῆς φράσεως “σοῦ ἀνηγγέλθη”, ἀναφερο-
μένης εἰς τόν προηγούμενον χρόνον καί 
προφανῶς εἰς τήν διδασκαλίαν τῶν προ-
ηγηθέντων προφητῶν, ὑποδηλοῖ ὅτι δέν 
διατυποῖ νέον τι. Τό πρωτότυπον ὅμως, τό 
νέον, ἔγκειται ἐν τῇ συνενώσει τῶν τριῶν 
τούτων σημείων. Ἀπό τῆς ἀπόψεως μόνον 
ταύτης δύναται νά θεωρηθῇ ὁ Μιχαίας ὡς ὁ 
μεγαλύτερος τῶν προφητῶν τοῦ Η΄ αἰῶνος, 
διότι συνενοῖ καί συγκεντροῖ τήν διδασκαλί-
αν πάντων τῶν προηγηθέντων προφητῶν. 
Ὁ στίχος οὗτος ἀποτελεῖ πράγματι τήν 
ἀνωτάτην βαθμίδα τῆς προφητικῆς διδα-
σκαλίας τοῦ Η΄ αἰῶνος. Διατυποῦται σαφῶς 
ἐνταῦθα θρησκεία καθαρῶς πνευματική, 
θεμελιουμένη ἐπί ἀσαλεύτων βάσεων. Ἐδῶ 
πράγματι ἀναπνέει κανείς ἐν τῷ μέσῳ τῆς 
ζοφερᾶς καί ἀποπνικτικῆς πνευματικῆς καί 
θρησκευτικῆς ἀτμοσφαίρας σύμπαντος τοῦ 
περιοίκου πρός τόν Ἰσραήλ ἀρχαίου τότε κό-
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σμου τόν ζείδωρον τῆς ἀληθοῦς θρησκείας 
ἀέρα καί ἀπό τῶν ὑπερυψήλων τούτων προ-
φητικῶν κορυφῶν διαβλέπει εἰς τόν καθα-
ρόν πλέον οὐρανόν τήν πρός τόν ἀληθῆ Θεόν 
ὁδόν. Μάτην εἰς τάς διαφόρους θρησκείας 
καί τάς θρησκευτικάς φιλολογίας τῆς τότε 
ἐποχῆς ἀναζητοῦμεν ἔστω καί πενιχρόν τι 
παράλληλον χωρίον πρός τόν στίχον τοῦτον 
τοῦ Μιχαίου. Ὁ στίχος οὗτος παραμένει ὡς 
μοναδικός καί παραμένει πάντοτε μέ ἀναλ-

λοίωτον κάλλος, μέ ἀκατάβλητον δύνα-
μιν, μέ κῦρος ἀπρόσβλητον» (Θρησκευτικαί 
Προσωπικότητες τῆς Π.Δ., 3, σελ. 325, 326).

Ὡς συμπέρασμα τῆς παρούσης ταπεινῆς 
μελέτης μας εἶναι αὐτός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Τό γάρ αὐτό 
Πνεῦμα καί τά ἐν τῇ Παλαιᾷ καί τά ἐν τῇ 
Καινῇ πάντα ᾠκονόμει, εἰ καί διαφόρως. Διά 
τοῦτο καί Παῦλος ἔλεγεν· “Ἔχοντες τό αὐτό 
Πνεῦμα τῆς πίστεως”» (MPG. 51, 287).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΠΟΛΛΟΥ ΟΧΛΟΥ» 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

τῆς κ. Φωτεινῆς Περγιουδάκη 
μέλους τοῦ Πν. Συμβουλίου τῆς ΠΕΓ

Ὁ «πολύς ὄχλος», δηλαδή οἱ ὀπαδοί τῆς 
«Σκοπιᾶς» μέ γήινη ἐλπίδα, ἔχοντας τυφλή 
ὑπακοή στόν «πιστό δοῦλο», δηλαδή τό 
«κυβερνῶν σῶμα» τῆς «Σκοπιᾶς», ἔχουν 
καί ὑποχρεώσεις πρός τούς χρισμένους 
«ἀδελφούς» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά 
τούς βοηθοῦν πνευματικά καί ἐνεργά.

Τί πρέπει νά κάνει ὁ ὀπαδός γιά νά βο-
ηθήσει τούς «χρισμένους» ὥστε νά σωθεῖ 
ὁ ἴδιος καί νά κληρονομήσει τόν γήινο πα-
ράδεισο;

1) Νά παρακολουθεῖ ὅλες τίς συναθροί-
σεις στήν «Αἴθουσα Βασιλείας», νά μελετᾶ 
τήν Ἁγία Γραφή (τή «Μετάφραση τοῦ Νέου 
Κόσμου») μαζί μέ τό ἔντυπο τῆς «Σκο-
πιᾶς», γιά νά μπορεῖ νά ἀπαντήσει στίς 
ἐρωτήσεις τοῦ ἐντύπου. Νά συμμετέχει 
στό διάλογο μεταξύ τῶν ἀδελφῶν δηλα-
δή στήν προετοιμασία γιά τό καθημερινό 
«ἔργο» στό δρόμο. Σ’ αὐτό τό πλαίσιο τῆς 
προσέγγισης ἀνθρώπων ἐντάσσεται καί 
ἡ ἐγκατάσταση stand ἐκεῖ πού ὑπάρχει 
μεγάλη διέλευση ἀνθρώπων, σέ πλατεῖες 
καί Μετρό.

2) Ἄλλη ὑποχρέωση εἶναι ἡ συμπλήρω-
ση ἑνός «εἰδικοῦ ἐντύπου» γιά τίς ὧρες πού 
δαπανοῦν γιά «ἔργο». Ὅσο περισσότερες 
ὧρες γράφουν γιά ἔργο, τόσο ζῆλο δεί-
χνουν γιά τήν προώθηση καί τό κήρυγμα 
τῶν «καλῶν νέων».

3) Οἱ ὀπαδοί τῆς «Σκοπιᾶς» ἐκτός τῶν 
ὑποχρεώσεων αὐτῶν, ἔχουν καί ὑλικές 
ὑποχρεώσεις πού, ὅπως λέει ἡ «Σκοπιά», 
τιμοῦν τόν Ἰεχωβᾶ. Στή «Σκοπιά» 1/4/86 
σελ. 2628, διαβάζουμε: «Τιμᾶτε τόν Ἰεχωβᾶ 
μέ τά πολύτιμά σας; Τά πολύτιμα εἶναι 
Δωρεές, Ἀσφάλειες, Διαθῆκες, ἰδιοκτησίες 
ἤ χρήματα πού μποροῦν νά κληροδοτηθοῦν 
στήν Ἑταιρία Σκοπιά μέσῳ μιᾶς νόμιμα ἐπι-
κυρωμένης διαθήκης». Ἡ ἑταιρία δικαιολο-
γεῖ αὐτές τίς συνεισφορές στή «Σκοπιά» 
1/11/98 σελ. 27: «(οἱ συνεισφορές) γίνονται 
ὄχι χάριν δημοσιότητος οὔτε ἀπό ἰδιοτελές 
κίνητρο ἀλλά γιά τήν προώθηση τῆς ἀλη-
θινῆς λατρείας».

Σέ νεώτερο κείμενο τῆς «Σκοπιᾶς» Ἰου-
λίου 2017 γράφει: «Ἕνας προφανής τρόπος 
γιά νά ἀποδειχθοῦμε πιστοί μέ τά ὑλικά μας 
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ἀποκτήματα εἶναι συνεισφέροντες οἰκονομι-
κά γιά τό παγκόσμιο ἔργο κηρύγματος πού ὁ 
Ἰησοῦς προεῖπε ὅτι θά λάβαινε χώρα».

Εἶναι λοιπόν προφανές πόσο ἐπηρεάζει 
ἡ ἑταιρία τούς ὀπαδούς της παροτρύνοντάς 
τους νά προσφέρουν «τά πολύτιμά τους» 
γιατί ἔτσι δείχνουν τήν πίστη τους στόν Ἰε-
χωβᾶ καί στό κήρυγμα τῶν «καλῶν νέων». 
Ὅλες οἱ συνεισφορές εἴτε χρηματικές εἶναι 
εἴτε μέσω διαθήκης, κληροδοτοῦνται στή 
μετοχική ἑταιρία «Σκοπιά». Ἡ ἴδια ἐξάλ-
λου προβάλλει τά μεγάλα συγκροτήματα 
πού ἔχει στήν κατοχή της. Αὐτά εἶναι τά 
ὀνομαζόμενα «Μπέθελ». Τά κτίρια αὐτά, 
καθώς καί οἱ «Αἴθουσες Βασιλείας» κτίζο-
νται ἀπό ἐθελοντές ὀπαδούς. Γιά φιλαν-
θρωπικά ἱδρύματα δέν γίνεται κανένας 
λόγος. Πληροφορεῖ ἁπλῶς ἡ «Σκοπιά» ὅτι 
σέ χῶρες πού γίνονται σεισμοί ἤ τυφῶνες 
στέλνει βοήθεια στούς ἀδελφούς «Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ».

Ἡ ἐντολή ὅμως τοῦ Κυρίου στούς Ἀπο-
στόλους ἦταν νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο 
τῆς Βασιλείας καί τῆς ἀγάπης στόν Θεό 
καί τόν πλησίον καί ὄχι νά συσσωρεύ-
ουν θησαυρούς. «Μή θησαυρίζετε ὑμῖν 
θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς…» (Ματθ. στ΄ 19). 
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθή-
σονται» (Ματθ. ε΄ 7). Αὐτό ἔκαναν οἱ Ἀπό-
στολοι καί ἡ Ἐκκλησία μέ τίς «ἀγάπες» 
καί τίς «λογίες». Καί σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας, συνεχίζοντας τό ἔργο αὐτό 
διατηρεῖ πλῆθος γηροκομείων, νοσοκομεί-
ων, σισσιτίων καί ἄλλων φιλανθρωπικῶν 
ἱδρυμάτων μέ τίς συνεισφορές τῶν πιστῶν 
χριστιανῶν. Ἄραγε ἡ ἑταιρία «Σκοπιά» 
ἔχει νά μᾶς παρουσιάσει δικά της φιλαν-
θρωπικά ἱδρύματα;

4) Ἕνα ἄλλο θέμα πού ἀντιμετωπίζει ὁ 
ὀπαδός τῆς «Σκοπιᾶς» εἶναι ὁ κίνδυνος τῆς 
«ἀποκοπῆς». Ἡ «Σκοπιά» Ὀκτωβρίου 2017, 
σελ. 16 γράφει: «Ἡ ἀποκοπή ἤ ἀποσυνταύτι-
ση ἑνός μέλους τῆς οἰκογένειάς μας πονάει 
σάν μαχαιριά….Ὁ Ἰεχωβά μᾶς δίνει τήν 

ἐντολή νά πάψουμε νά συναναστρεφόμαστε 
μέ ἀμετανόητους παραβάτες (1 Κορ. 5: 11, 
13). Παρότι ἡ καρδιά μας πονάει, πρέπει 
νά ἀποφεύγουμε τίς συνηθισμένες ἐπαφές 
μέ ἕνα ἀποκομμένο μέλος τῆς οικογένειάς 
μας μέσω τηλεφώνου, γραπτῶν μηνυμάτων, 
γραμμάτων e-mail ἤ κοινωνικῶν δικτύων». 
Καί στή σελίδα 8, γράφει: «Σήμερα οἱ ἀπο-
στάτες καί ἄλλοι πού δημιουργοῦν διαιρέ-
σεις στήν ἐκκλησία χρησιμοποιοῦν ‘’μελι-
στάλακτα’’ λόγια καί ‘’φιλοφρονήσεις’’ γιά 
νά φανοῦν στοργικοί, ἀλλά τό πραγματικό 
τους κίνητρο εἶναι ἰδιοτελές (Ρωμ. 16: 17, 
18)».

Πῶς γίνεται ἡ «ἀποκοπή»; Ὁ ὀπαδός 
ἀπολογεῖται ἐνώπιον τῶν «πρεσβυτέρων», 
οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν τήν «ἀποκοπή» του 
ἄν δέν μεταμεληθεῖ ὁ ἀπολογούμενος. 
Οἱ «ἀδελφοί» δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά 
ἔχουν καμία ἐπικοινωνία μαζί του εἴτε 
γραπτή εἴτε προφορική. Οἱ συνέπειες γιά 
ὅποιον ἀποκοπεῖ εἶναι σκληρές: «Γι’ αὐτό, 
παραγγέλλει ἡ «Σκοπιά», κανένας ὅσιος 
σημερινός Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν θά 
χαιρετοῦσε ἕναν ἀποκομμένο ἤ ἀποσυνταυ-
τισμένο ἀποστάτη, οὔτε θά ἐπέτρεπε σ’ 
αὐτόν νά χρησιμοποιήσει τό Χριστιανικό 
σπίτι του σάν τόπο ἀπό τόν ὁποῖο θά διαδώ-
σει τή δογματική του πλάνη. Ἀσφαλῶς ἕνας 
πιστός θά ἔχει σοβαρή εὐθύνη μπροστά στόν 
Θεό, ἄν δείξει φιλοξενία σ’ ἕναν ἀποστάτη, 
κι’ αὐτό κατέληγε στόν πνευματικό θάνατο 
ἑνός ἀδελφοῦ μας λάτρη τοῦ Ἰεχωβᾶ» (Σκο-
πιά, 1.8.1983 σελ. 24).

Τήν ἴδια ἀντιμετώπιση ἔχουν καί ἐκεῖνοι 
πού ἀντιλήφθηκαν τίς πλάνες τῆς ὀργά-
νωσης καί ἀποχώρησαν οἰκειοθελῶς ἀπό 
τή «Σκοπιά». Ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἡ «Σκο-
πιά» χαρακτηρίζει «ἀποσυνταυθέντες», 
ἀλλά καί οἱ ἀποχωρήσαντες οἰκειοθελῶς 
ἔχουν τήν ἴδια μεταχείριση, δηλαδή τήν 
ἀπαγόρευση στά συγγενικά τους πρόσωπα 
νά συναναστρέφονται μ’ αὐτούς, ἀκόμα κι 
ἄν εἶναι γονεῖς, παιδιά ἤ ἀδελφοί. Ἀναγνω-
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ρίζει βεβαίως ὅτι ὑπάρχει πόνος ἀπό τόν 
χωρισμό, ἀλλά τόν ἐπιβάλλει γιατί εἶναι 
ἐντολή τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καθοδη-
γούμενη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔχει τό ἱερό 
Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γιά 
τούς ἁμαρτάνοντες καί ὄχι τήν «ἀποκοπή». 
Δέν ἀποκόπτει κανέναν, δέν ἀποκαλύπτει 
στήν Ἐκκλησία τά ἁμαρτήματα κανενός 
ἀνθρώπου. Νουθετεῖ τόν ἁμαρτωλό καί 
παρακαλεῖ τόν Θεό πού εἶναι ὁ Μόνος πού 
συγχωρεῖ ἁμαρτίες, νά τόν συγχωρήσει καί 
ἀναμένει τή μετάνοιά του.

5) Ἐκτός ὅλων αὐτῶν τῶν ὑποχρεώσεων 
ὁ «δοῦλος», τό «Κυβερνών σῶμα», δίνει 
ὁδηγίες ἀκόμη καί γιά τίς προϋποθέσεις 
ὅταν κάποιος ὀπαδός θέλει νά μετακομίσει 
σέ ξένη χώρα ἡ πόλη γιά «ἔργο». Γράφει 
ἡ «Σκοπιά» 1/10/99 σελ. 24: «Ἐάν θέλει κά-
ποιος νά μετακομίσει σέ ξένη χώρα ἤ πόλη 
πρέπει νά εἶναι οἰκονομικά ἀνεξάρτητος. Νά 
ὑπηρετήσει γιά δύο χρόνια, νά ἐπιστρέψει 
στήν χώρα του νά συγκεντρώσει χρήματα 
καί νά μετακομίσει ἐκ νέου». Στή «Σκοπιά» 
Ἀπριλίου 2017 σελ. 32 συμπληρώνει: «Ἄν 
σκέπτομαι νά κάνω ἕνα μεγάλο βῆμα καί με-
τακομίσω σέ μιά ἄλλη πόλη ἤ χώρα ἐπειδή 

θεωρῶ ὅτι θά ἔχω οἰκονομικά ὀφέλη, ἐξετά-
ζω μέ προσευχή τό πῶς θά ἐπηρεάσει αὐτό 
τήν οἰκογένεια καί τήν ἐκκλησία».

Ἐάν κάποιος εἶναι οἰκονομικά ἀνεξάρ-
τητος καί μετακομίσει θά κάνει ἔργο κη-
ρύγματος. Ὁ ὀπαδός ὅμως πού θά μετα-
κομίσει ἴσως γιά βιοποριστικούς λόγους 
καί θά πρέπει νά ἐργάζεται σκληρά δέν θά 
μπορεῖ νά ἀσχολεῖται πολύ μέ τό «ἔργο» 
τῆς «Σκοπιᾶς». Αὐτό ἴσως θά τοῦ προκαλεῖ 
ἐνοχές.

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὁ ὀπαδός τῆς «Σκο-
πιᾶς» δέν μπορεῖ νά κινεῖται ἐλεύθερα 
χωρίς τήν καθοδήγηση τοῦ «δούλου». Ἡ 
χειραγώγηση τῶν ὀπαδῶν τῆς «Σκοπιᾶς» 
εἶναι ἐμφανής.Πρέπει ὁ ὀπαδός νά τηρεῖ 
ὅλες τίς ὑποχρεώσεις του πρός τήν ἑταιρία. 
Πρέπει νά ὑπακούει στήν ὀργάνωση γιά νά 
σωθεῖ. Ἡ τυφλή ὑποταγή στήν ὁποία ἔχει 
συνηθίσει δέν τόν ἀφήνει νά σκεφθεῖ ὅτι 
τό «Κυβερνῶν Σῶμα», οἱ «χρισμένοι», εἶναι 
ἄνθρωποι καί δέν μποροῦν νά σώσουν 
ἄλλους. Ὁ Μόνος ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐγγυᾶται 
τήν «εἴσοδο εἰς τήν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν καί σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ» 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός 
(Β΄ Πέτρ. α΄ 11).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας  
(Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας  

Ἀριθμ. Ἀποφ. 2 τῆς 266ης, 
Ὁλομ./15.12.2017)

(Δημοσιεύονται τά κυριότερα 
ἀποσπάσματα τῆς Ἀπόφασης)

«Σχετικῶς μέ τή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοι-
οπαθητικῆς»

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Κεντρικοῦ Συμβου-
λίου Ὑγείας κατά τή 266η Συνεδρίασή της 
στίς 15.12.2017, ὄφου ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν:

● Τό ἀπό 27102016 Ὑπηρεσιακό Σημεί-
ωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας
Τμῆμα Β’ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τό 
ὁποῖο διαβιβάζονται στό Κεντρικό Συμβού-
λιο Ὑγείας οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Πανελλήνι-
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ου Ἰατρικοῦ Συλλόγου καί τῆς Ἑλληνικῆς 
Ὀδοντιατρικῆς Ὁμοσπονδίας καί ζητεῖται 
ἡ γνωμοδότηση τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά μέ τά 
ἀκόλουθα: ποιοί θά ἔχουν τό δικαίωμα τῆς 
ἄσκησης τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Θεραπευ-
τικῆς ὡς μεθοδολογία καί πρακτική, πῶς 
θά πιστοποιεῖται ἡ ἐκπαίδευσή τους καί 
ποιός θά εἶναι ὁ ἁρμόδιος φορέας πιστο-
ποίησής τους, ποιό θά εἶναι τό πρόγραμμα 
ἐκπαίδευσης, τό χρονικό διάστημα πού θά 
πραγματοποιεῖται καί ποιοί ἀπό τούς ἤδη 
ἀσκοῦντες τήν Ὁμοιοπαθητική καί μέ ποιές 
προϋποθέσεις θά ἀποκτήσουν τήν πιστο-
ποίηση τῆς ἐκπαίδευσής τους, ἔτσι ὥστε 
νομίμως νά ἀσκοῦν τήν Ὁμοιοπαθητική, 
χωρίς περαιτέρω ἐκπαίδευση καί χωρίς συμ-
μετοχή σέ τυχόν ἀπαιτούμενες ἐξετάσεις…

● Τό Πρακτικό τῆς Συνεδρίασης τῆς 
23ης62017 (θ. 4ο “Θεσμοθέτηση Ὁμοιο-
παθητικῆς”) τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης 
Μετεκπαίδευσης τοῦ Κεντρικοῦ Συμβου-
λίου Ὑγείας. Στό ἀνωτέρω Πρακτικό ἡ 
Ἐπιτροπή ἘκπαίδευσηςΜετεκπαίδευσης 
εἰσηγεῖται ὁμόφωνα στήν Ἐκτελεστική 
Ἐπιτροπή τά ἀκόλουθα:

«Ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν συνιστᾶ ἰατρικά 
οὔτε φαρμακευτικά θεραπευτική ἐπιστη-
μονική μεθοδολογία καί πρακτική, δέν 
εἶναι ἰσότιμη οὔτε συμπληρωματική τῆς 
Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, δέν συνιστᾶ οὔτε κἄν 
“ἐναλλακτική ἰατρική”.

Οἱ ἰατροί, ὀδοντίατροι καί οἱ μή ἰατροί 
πού ἐπιθυμοῦν νά ἀσκοῦν τήν ὁμοιοπα-
θητική μποροῦν νά τήν πιστοποιοῦν μόνο 
μέσω τῶν διαφόρων Ἑλληνικῶν ὀργανώ-
σεων Ὁμοιοπαθητικῆς, στίς ὁποῖες εἶναι 
ἐγγεγραμμένοι ὡς μέλη. Ἡ Ὁμοιοπαθητι-
κή μπορεῖ νά ἔχει κρατική κατοχύρωση μό-
νο ὡς ἐπαγγελματική πρακτική μέ ἄδεια 
ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος ἀπό τό Ὑπουρ-
γεῖο Ἐμπορίου. Στόν τίτλο ἐπαγγέλματος 
Ὁμοιοπαθητικῆς δέν θά πρέπει νά ἀνα-
φέρονται οἱ προσδιοριστικοί ὄροι “ἐναλ-
λακτική ἰατρική”, “θεραπευτική, “ἰατρική 

πράξη/πρακτική” κι ἄλλοι σχετικοί ἰατρι-
κοί (ἕνας τέτοιος τίτλος θά μποροῦσε νά 
εἶναι “Ὁμοιοπαθητική Πρακτική”). Στόν 
τίτλο ἐπαγγέλματος Ὁμοιοπαθητικῆς θά 
πρέπει νά ἀναγράφεται ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ 
πρακτική μή ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένη 
καί μή ἰσότιμη τῆς Ἰατρικῆς. Εἰδικότερα οἱ 
ἰατροί καί οἱ ὀδοντίατροι πού ἐπιθυμοῦν 
νά ἀσκοῦν αὐτή τήν πρακτική, καθ’ οἱον-
δήποτε τρόπο, δέν θα πρέπει νά ἀσκοῦν 
τήν ἰατρική εἰδικότητά τους παράλληλα ἤ 
σέ συνδυασμό, διότι ἔτσι θά βρίσκονται σέ 
πλήρη ἀναντιστοιχία μέ τίς ἐπιστημονικές 
θεμελιωμένες σπουδές τους. Συγκεκριμέ-
να, θά πρέπει νά τούς ἀναστέλλεται ἐπίση-
μα ἡ ἄσκηση τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος 
γιά ὅσο διάστημα ἀσκοῦν τήν ὁμοιοπαθη-
τική. Ἡ δέ ἀναστολή τῆς ἰατρικῆς εἰδικότη-
τας θά πρέπει νά ἀναγράφεται στήν ἐκ τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐμπορίου ἐπίσης χορηγού-
μενη ἄδεια ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος 
Ὁμοιοπαθητικῆς καί παράλληλα θά πρέ-
πει νά ἐνημερώνονται ὑποχρεωτικά καί 
ἐντύπως καί οἱ ἀσθενεῖς πελάτες τους γιά 
αὐτή τήν ἀναστολή»…

● Τήν εἰσήγηση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπι-
τροπῆς καί μετά ἀπό ἀναλυτική συζήτηση 
τοῦ θέματος καί ἀπαλλαγή ἀπόψεων καί 
ἐπιχειρημάτων ἀποφάσισε ὁμόφωνα τά 
ἀκόλουθα:

Ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν συνιστᾶ ἰατρικά 
οὔτε φαρμακευτικά θεραπευτική ἐπιστη-
μονική μεθοδολογία καί πρακτική. Δέν 
εἶναι ἰσότιμη οὔτε συμπληρωματική τῆς 
Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης. Δέν συνιστᾶ οὔτε κἄν 
“ἐναλλακτική ἰατρική”. Συνιστᾶ Πρακτική 
καί θά μποροῦσε νά χρησιμοποιήσει ὡς 
τίτλο τόν «Ὁμοιοπαθητική Πρακτική».

Σέ κάθε περίπτωση ἀφορᾶ μόνο ἰατρούς 
καί ὀδοντιάτρους ἡ λειτουργία τῶν ὁποίων 
ὑπόκειται στόν Κώδικα Ἰατρικής Δεοντο-
λογίας.

Στόν τίτλο «Ὁμοιοπαθητική Πρακτική» 
δέν θά πρέπει νά ἀναφέρονται οἱ προσδιο-
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ριστικοί ὅροι «ἐναλλακτική ἰατρική», «θε-
ραπευτική», «ἰατρική πράξη» ἤ «θεραπευ-
τική πρακτική» καί ἄλλοι σχετικοί ἰατρικοί 
τίτλοι καί ὅροι.

ΣΗΚΩ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ  
ΚΥΡΙΕΥΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ...1

Ἡ εἴδηση διοχετεύτηκε στά περισσότερα 
ἔντυπα σ’ ὅλα τά πλάτη καί τά μήκη τῆς 
ὑδρογείου καί ἀποδεικνύει ὅτι ἐνῶ ἄλλοι 
ἐργάζονται δραστήρια προβάλλοντας τόν 
«πολιτισμό» τους ἐμεῖς «καθεύδουμε»!

Διαβάζουμε...
«Η αντιπροσωπεία του πρωθυπουργού 

της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα προ-
σφέρει μαθήματα γιόγκα στις χιονισμένες 
πλαγιές των ‘Αλπεων, ανακοίνωσε σήμερα 
το υπουργείο Εξωτερικών, σε μια ακόμη 
προβεβλημένη επιχείρηση προώθησης των 
παραδόσεων της Ινδίας στο εξωτερικό.

Η Ινδία θέλει να προβάλλει τη δυναμική 
της ως πρωτοπόρου της παγκόσμιας οικονο-
μικής ανάπτυξης μετά την Κίνα, καθώς και 
την ήρεμη δύναμή της, που αυτό αντανακλά-
ται στη δημοτικότητα της κουζίνας της και 
της γιόγκα2.

Δύο δάσκαλοι γιόγκα από την Ινδία θα 
δίνουν καθημερινά μαθήματα την προσεχή 
εβδομάδα στη σύνοδο του Νταβός, στην 
οποία θα μετάσχουν 70 αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως και διασημό-
τητες, πρόεδροι επιχειρηματικών ομίλων, 
διευθυντές μεγάλων πολυεθνικών και τρα-
πεζίτες.

Ο Μόντι θα είναι ο πρώτος ινδός πρωθυ-
πουργός που ταξιδεύει στο Νταβός τα τε-
λευταία 21 χρόνια, από τότε που η οικονομία 

1. Ἀπό τόν λόγο τοῦ Βιβεκανάντα, ἀντιπρόσωπου τῆς 
Ἰνδίας στό «Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου», 
τό 1893 στό Σικάγο, στούς Ἰνδούς φοιτητές στό Μαντράς.

2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

της χώρας του υπερδιπλασιάστηκε στα 2,3 
τρισεκ. δολάρια και έγινε η έβδομη μεγαλύ-
τερη οικονομία παγκοσμίως.

“Θα παρουσιάσουμε διάφορα επιτεύγ-
ματα και θα προσφέρουμε μια γεύση από 
ινδική κουζίνα και μια δόση από τον πολι-
τισμό και την παράδοσή μας. Δύο ειδικοί 
της γιόγκα θα ταξιδεύσουν μαζί μας. Το 
έχουμε ρυθμίσει. Θα προσφέρουμε μαθή-
ματα γιόγκα στις Άλπεις”, δήλωσε ο Ραμές 
Αμπχισέκ, επικεφαλής της υπηρεσίας βιο-
μηχανικής πολιτικής και προβολής.

Ο Μόντι θα είναι στο Νταβός μόνο για μια 
μέρα αλλά θα έχει συναντήσεις με τους δι-
οικητές και διευθυντές περίπου 60 εταιριών, 
ανάμεσά τους οι Airbus, Hitachi, IBM, BAE 
Systems και Carlyle Group».3

Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ὁ πο-
λυμήχανος πρωθυπουργός τῆς Ἰνδίας προ-
βάλλει τή χώρα του στά διεθνῆ φόρα.

Ἡ προηγούμενη ἦταν, ὅταν κατόρθωσε 
νά πείσει τόν Ο.Η.Ε. νά καθιερώσει τήν 
21η Ἰουνίου ὡς τήν «Παγκόσμια Ἡμέρα 
τῆς Γιόγκα». Ἔτσι, ἡ θρησκευτική ἐπιλογή 
τῶν Ἰνδῶν λαμβάνει διεθνή, ἐπίσημη ἀνα-
γνώριση καί διαδίδεται σάν πολιτιστικό 
γεγονός πλέον, ἐνῶ ταυτόχρονα συνεχίζει 
νά πλασάρεται παγκόσμια, σάν δῆθεν γυ-
μναστική.

Βέβαια, ἡ πολιτική αὐτή τοῦ ἰνδοῦ πρω-
θυπουργοῦ δέν εἶναι φαινόμενο ξεκομμένο 
ἀπό τήν ἐθνική πολιτική τῶν Ἰνδιῶν πού 
πάντα, εἰδικά μετά τό τέλος τῆς Βρετα-
νικῆς ἀποικιοκρατίας, προωθοῦσε τήν το-
πική θρησκεία ὡς πολιτιστικό γεγονός στή 
Δύση.

Τόσον ὁ Σουάμι Βιβεκάναντα (1863–
1902), ὅσο καί οἱ γκουρού πού ἀκολούθη-
σαν, διέδωσαν τόν Ἰνδουισμό μέ ταχύ-
τατους ρυθμούς σέ Ἀμερική καί Εὐρώπη 
προσποριζόμενοι χρῆμα καί ἐπιρροή.

Πόσο ἀλήθεια θά βοηθοῦσε τή δύσμοι-
ρη χώρα μας καί οἰκονομικά, ἄν οἱ κρα-

3. http://archive.is/9UFMy
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τοῦντες, χωρίς μίση καί ἰδεοληψίες, προω-
θοῦσαν τήν τοπική μας παράδοση τῶν 2000 
ἐτῶν, ἔστω σάν «πολιτιστικό γεγονός» καί 
μόνο;

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΓΚΟΥΡΟΥ

Οἱ ἰνδοί γκουρού, βασικοί παράγοντες 
στήν πνευματική διάβρωση τῆς ἀνθρωπό-
τητας, στά πλαίσια τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ 
Ὑδροχόου (New Age), δέν ἀρκοῦνται πά-
ντα στά «παραδοσιακά καθήκοντά» τους. 
Συχνά δραστηριοποιοῦνται καί στήν κάλυ-
ψη τῶν ποικίλων «ἀνορθόδοξων» προσω-
πικῶν ἐπιλογῶν τους, πρᾶγμα γι’ αὐτούς 
πανεύκολο ἐφ’ ὅσον περιβάλλονται ἀπό 
ἕνα πλῆθος ὀπαδῶν, πού εἶναι διατεθειμέ-
νοι νά «πέσουν καί στή φωτιά» ἀκόμη προ-
κειμένου νά εὐχαριστήσουν τόν γκουρού.

Ἔτσι, ἦλθε καί πάλι στή δημοσιότητα καί 
δέν εἶναι ἡ μόνη ἡ περίπτωση τοῦ ἰνδοῦ 
γκουρού Ἀσαράμ Μπαποῦ (Asaram Bapu), 
πού καταδικάστηκε σέ ἰσόβια γιά τή σεξου-
αλική ἐπιθεση καί τόν βιασμό, τό 2013, ἀνή-
λικης, μέσα στό ἐρημητήριό του στήν Τζο-
ντπούρ (Jodhpur), πόλη στή βόρεια Ἰνδία, μέ 
βάση τήν ἐτυμηγορία τοῦ δικαστηρίου4.

Ὁ 77χρονος γκουρού, ὁ ὁποῖος κατά 
ἰσχυρισμούς του, διαθέτει 400 ἄσραμ σέ 
ὅλο τόν κόσμο, ὅπου διδάσκει διαλογι-
σμό5 καί γιόγκα, πιθανόν νά ἐφεσιβάλει 
τήν ἀπόφαση σέ ἀνώτερο δικαστήριο6, ἐνῶ 
δικάζεται καί γιά ἄλλη ὑπόθεση βιασμοῦ 
στήν πολιτεία Γκουτζαράτ (Gujarat). Ὁ δι-
κηγόρος τοῦ θύματος, δήλωσε σέ τηλεοπτι-
κό σταθμό ὅτι ἀναμένει νά ἐπιβληθεῖ στόν 
Μπαπού ἰσόβια κάθειρξη.

Τό Τζοντπούρ βρίσκεται σέ κατάστα-
ση ὕψιστου συναγερμοῦ καθώς πιθανολο-

4. http://archive.is/YK9GR. Βλ. καί http://www.
iefimerida.gr/news/411972/enohosgiaviasmo16hronis
krithike77hronosindosgkoyroy

5. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
6. http://archive.is/KinkM καί http://archive.is/f9p6e

γεῖται ὅτι θά ξεσπάσουν βίαια ἐπεισόδια 
ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ γκουρού.

Τά μέτρα ἀσφαλείας ἐλήφθησαν ἔπειτα 
ἀπό περιστατικό, τόν περασμένο χρόνο, 
ὅπου οἱ ὑποστηρικτές ἄλλου γκουρού, τοῦ 
Γκουρμίτ Ράμ Ραχίμ Σίνγκ, προκάλεσαν βί-
αια ἐπεισόδια μέ 36 νεκρούς, ὅταν ἐκεῖνος 
κρίθηκε ἔνοχος γιά βιασμό7.

Ὁ Ἀσαράμ συνελήφθη τό 2013 ὅταν 
ζευγάρι ὀπαδῶν του κατήγγειλαν στήν 
ἀστυνομία ὅτι ἡ κόρη τους εἶχε δεχτεῖ σε-
ξουαλική ἐπίθεση ἀπό τόν γκουρού.

Σύμφωνα μέ τήν ἀστυνομία, τό ζευγάρι 
εἶχε στείλει τήν κόρη τους σέ ἕνα ἀπό τά 
ἄσραμ του πιστεύοντας ὅτι «βρισκόταν 
ὑπό τήν ἐπήρεια ὑπερφυσικῶν δυνάμεων».

Ἀπό τό ἄσραμ τούς πρότειναν νά πᾶνε 
τήν κόρη τους στό Τζοντπούρ γιά νά συνα-
ντήσει τόν γκουρού.

Ἡ οἰκογένεια ἔφθασε στό ἄσραμ τοῦ 
Τζοντπούρ στίς 14 Αὐγούστου. Τό ἑπόμενο 
βράδυ ὁ Ἀσαράμ κάλεσε τό κορίτσι στό δω-
μάτιό του γιά νά τό «θεραπεύσει»...

Κατά δήλωση τῆς ἀστυνομίας, ὁ γκου-
ρού ὑποχρέωσε τήν ἀνήλικη νά προβεῖ σέ 
σεξουαλικές πράξεις ἀπειλώντας τήν ὅτι 
θά δολοφονήσει τήν οἰκογένειά της ἄν τό 
ἀποκαλύψει8.

Τό θύμα εἶπε στούς γονεῖς της τήν ἑπό-
μενη μέρα τί εἶχε συμβεῖ. Ἐκεῖνοι προσπά-
θησαν νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τόν γκου-
ρού, ἀλλά τούς ἀρνήθηκε τήν εἴσοδο στά 
ἄσραμ του.

Ὁ Ἀσαράμ Μπαπού γεννήθηκε ὡς 
Ἀσουμάλ Χαρπαλάνι (Asumal Harpalani) 
τό 1941. Τή δεκαετία τοῦ ΄60 ξεκίνησε νά 
ἀσκεῖ τόν πνευματισμό στό πλευρό διά-
φορων γκουρού, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων τοῦ 
ἔδωσε τό ὄνομα Ἀσαράμ.

Τό 1972 σχημάτισε τό πρῶτο του ἄσραμ. 
Στή συνέχεια ἡ ἐ πιρ ρο ή του ἐξαπλώθηκε σέ 

7. http://archive.is/zWmxq (www.Documento.gr, 
26.08.2017)

8. http://archive.is/KinkM
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διάφορα τμήματα τῆς Ἰνδίας, ἐνῶ μέσα στίς 
ἑπόμενες δεκαετίες, σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Σύμφωνα μέ τήν ἱστοσελίδα του, ἔχει 40 
ἑκατομμύρια ὀ πα δούς παγκοσμίως9.

Σημαντικοί ἰνδοί πολιτικοί, ἀνάμεσά 
τους καί ὁ πρωθυπουργός Ναρέντρα Μό-
ντι, ἔχουν στό παρελθόν παρακολουθήσει 
κηρύγματά του.

Ἔχει ἀκίνητη περιουσία ἀξίας ἑκατομ-
μυρίων δολαρίων σέ ὅλη τή χώρα. Ἡ ἀστυ-
νομία μάλιστα διενεργεῖ ἔρευνα εἰς βάρος 
του γιά διαφθορά καί πλαστογραφία10.

Ὁ Ἀσαράμ κατηγορεῖται ἐξάλλου ὅτι βί-
ασε καί μιά ἄλλη γυναίκα στήν πόλη Σου-
ράτ (Surat) τοῦ Γκουτζαράτ (Gujarat), τήν 
περίοδο 20022004. Ἡ δίκη γιά τήν ὑπόθεση 
αὐτή βρίσκεται σέ ἐξέλιξη.

Τουλάχιστον ἐννέα μάρτυρες καί γιά τίς 
δύο περιπτώσεις ἔχουν δεχτεῖ ἐπίθεση τήν 
τελευταία πενταετία τρεῖς ἀπό τούς ὁποί-
ους τελικά ἀπεβίωσαν.

Ἡ ἀστυνομία ἐρευνᾶ καί τίς ἐπιθέσεις 
αὐτές.

Οἱ οἰκογένειες τῶν θυμάτων ἐπιμένουν 
ὅτι ὁ γκουρού καί οἱ ὀπαδοί του εὐθύνονται 
γιά τίς ἐπιθέσεις αὐτές, κατηγορία τήν 
ὁποία ὁ ἴδιος ἀρνεῖται.

Ὀπαδοί του ἔχουν ἀπειλήσει τήν οἰκογέ-
νεια τοῦ θύματος στό Τζοντπούρ, γιά τήν 
ὁποία ὁ Ἀσαράμ ἔχει καταδικαστεῖ11.

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατά τό τρίμηνο Ἰανουαρίου  Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκαν: α) κοινή δραστηρι-
ότητα τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας τῆς Π. Ε. 
Γ. μέ τήν Νεανική Ἐνοριακή Ἑστία τοῦ Ἱ. 
Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καί 
β) δύο ἐκπαιδευτικές Ἡμερίδες, γιά τούς 
συνεργάτες τῆς Π. Ε. Γ. ἡ πρώτη καί γιά 
τίς Ὁμάδες Ἐργασίας τῆς Ἑνώσεώς μας, ἡ 
δεύτερη.

9. http://archive.is/f9p6e
10. http://archive.is/KinkM
11. http://archive.is/f9p6e

Ἡ κοινή δραστηριότητα μέ τήν Νεανι-
κή Ἐνοριακή Ἑστία «Νέοι Ἱεραπόστολοι» 
ἔλαβε χώρα τό ἀπόγευμα τῆς 2ας Φεβρου-
αρίου, μετά τό Ἀπόδειπνο, στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου 
Ἐλευθερίου, ὅπου πραγματοποιήθηκε ὁμι-
λία μέ τίτλο «Σύγχρονα Παραθρησκευτικά 
Κινήματα» ἀπό τόν π. Χρυσόστομο Μαϊδώ-
νη, Πρόεδρο τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου 
τῆς Π. Ε. Γ.

Ἡ πρώτη Ἡμερίδα διεξήχθη τό Σάββατο 
3 Φεβρουαρίου, σέ συνεργασία μέ τήν Ἐνο-
ρία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, στό 
Ἀρχονταρίκι τοῦ ὁμώνυμου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε: Συμμε-
τοχή στή Θεία Λειτουργία, μικρή δεξίωση 
στό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ναοῦ καί δύο ὁμιλίες, 
τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου 
Μαϊδώνη καί τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Ἀνδρέα 
Γκατζέλλη, ἐντεταλμένο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Λεμεσοῦ, μέ γενικό θέμα: «Ὅπου 
ὑπάρχουν ἅγιοι, δέν ὑπάρχουν αἱρετικοί».

Ἡ Ἡμερίδα εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία καί 
ἀπό πλευρᾶς προσέλευσης, καθώς δέν πε-
ριορίστηκε στά μέλη τῆς Ἑνώσεως, ἀλλά 

Σημείωση τῆς Σύνταξης
•  Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς 

ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους. Ἡ διεύ-
θυνση τοῦ περιοδικοῦ δέν φέρει εὐθύνη 
γιά τίς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων.

•  Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληροφο-
ριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά καί 
ἄλλα ἔντυπα ἤ τό διαδίκτυο δημοσιεύο-
νται μέ κάθε ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπό-
ψεις καί δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ 
στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολή-
ψεως τῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρο-
νται καί τά ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

•  Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέ-
ρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι καί 
ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.

•  Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση, κατόπιν 
ἀδείας ἀπό τήν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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παρέστησαν πιστοί τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς καί ἄλλων Ἐνοριῶν τοῦ 
Λεκανοπεδίου, πού προσκλήθηκαν μέσω 
διαδικτύου.

Ἡ δεύτερη Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε 
τό Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, στό Ἐνοριακό 
Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀποστό-
λου Παύλου 10.

Ἡ Ἡμερίδα ἀφοροῦσε κυρίως τά μέλη 
πού παρακολουθοῦν τίς τέσσερις Ὁμάδες 
Ἐργασίας τῆς Π.Ε.Γ.:

α) Τήν Ὁμάδα Μελέτης τῶν «Μαρτύρων 
τοῦ Ἰεχωβά», β) Τήν Ὁμάδα Μελέτης τῶν 
Νεοπροτεσταντῶν  Πεντηκοστιανῶν, γ) 
Τήν Ὁμάδα Μελέτης τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ 
καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί δ) Τήν Ὁμάδα 
Μελέτης τῶν «Ἐναλλακτικῶν», ΑΝ.ΘΕ.Μ 
Πρακτικῶν. Στά πλαίσια τῶν ἐργασιῶν τῆς 
Ἡμερίδας πραγματοποιήθηκαν τέσσαρες 
15λεπτες εἰσηγήσεις, ἀπό μέλη τῆς κάθε 
Ὁμάδας Ἐργασίας.

Οἱ ἡμερίδες πραγματοποιοῦνται μετά 
τή Θεία Λειτουργία, μέ σκοπό τόν καταρ-
τισμό τῶν συνεργατῶν τῆς Ἕνωσης γιά 
νά ἀναλάβουν διακονία ἐνημέρωσης καί 
παροχῆς βοηθείας σέ ὅσους ἀντιμετωπί-
ζουν προβλήματα ἀπό τήν ἐμπλοκή τους 
σέ αἱρετικές ὁμάδες.

Κατά τό τρίμηνο ἸανουαρίουΜαρτίου 

μέλη τῆς Π.Ε.Γ. ἔδωσαν διαλέξεις σέ ἐνορί-
ες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί σέ Μη-
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Συνεχίστηκε ἐπίσης ἡ ἐντατική ἐκπαί-
δευση συνεργατῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς εἰδικές 
«ὁμάδες ἐκπαίδευσης καί ἐπανένταξης», 
σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού δημο-
σιεύεται στό τέλος τοῦ περιοδικοῦ μας. 
Συστήνουμε τήν παρακολούθηση τῶν μα-
θημάτων αὐτῶν σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά 
γνωρίσουν βαθύτερα καί νά συνδράμουν 
τήν διακονία μας.

Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀποτελεῖ τόν ὀργανω-
τικό φορέα τῶν δραστηριοτήτων αὐτῶν, 
συνιστᾶ στούς φίλους καί συνεργάτες της 
νά τό κάνουν γνωστό καί νά καλοῦν καί 
ἄλλους φίλους καί γνωστούς τους, πού 
δέν τό γνωρίζουν, γιά νά συμμετέχουν σ’ 
αὐτές.

Νά ὑπενθυμίσουμε, ὅτι οἱ δραστηριότη-
τες τῆς Π. Ε. Γ. τελοῦν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἀπευ-
θύνονται σέ νέους κυρίως ἀνθρώπους, 
ἐξετάζουν σύγχρονα ὑπαρξιακά προβλή-
ματα στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπο-
τελοῦν ἄριστη δυνατότητα ὁριοθετήσεως 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως σέ σχέση μέ τίς 
αἱρέσεις καί τήν παραθρησκεία.

Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη-

νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:

1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βά». Κάθε Τρίτη, 4.00΄7.00΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν–Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Κάθε Δευ-
τέρα, 7.00΄9.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοι-
νωνίας: 210 6396 665.
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Προµηθευθεῖτέ το ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα, τίς «Ἐκδόσεις 
Σταµούλη», τηλ. 210 5238305 ἤ τήν Π.Ε.Γ., τηλ. 210 6396665.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

ΠΡΟΦΗΤΕΣ
ΚΑΙ

ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ
«Γνήσιος καί νόθος προφητικός λόγος»

Π.Ε.Γ., ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ

Ποτέ ἄλλοτε, ὅσο στή σηµερινή ἐποχή, δέν ὑπῆρξε τόση παραγωγή 
καί διακίνηση «προφητειῶν». Καθηµερινά, µέσα ἀπό τηλεοπτικές ἐ
κποµπές, ἐφηµερίδες εὐρείας κυκλοφορίας, περιοδικά,
ἱστοσελίδες καί Blogs, προβάλλονται σεβάσµιες µορφές ἀπό τό χῶρο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὄχι τόσο γιά τήν ἐνάρετη καί ὁσιακή βιοτή τους, ὅσο γιά τόν «προφη-
τικό» τους λόγο.
Καί ἀναγκαζόµαστε νά θέσουµε τήν λέξη ἐντός εἰσαγωγικῶν, ὄχι 
διότι ἀµφισβητοῦµε πώς οἱ σύγχρονοι γέροντες ἔχουν προφητικό 
λόγο, ἀλλά ἐπειδή ἡ ὑπερέκθεσή τους ἀπό τά παραπάνω «µέσα» 
δηµιουργεῖ τεράστιες στρεβλώσεις στό µήνυµα τῆς σωτηρίας πού 
θέλουν νά ἐκπέµψουν.
Στό παρόν πόνηµα προσπαθήσαµε νά ὁριοθετήσωµε τήν διδασκαλία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν γνήσιο προφητικό λόγο, 
σέ σχέση µέ τίς νόθες προφητικές ἐµπειρίες, πού κατακλύζουν τήν ἐ
κκλησιαστική ἱστορία καί κυρίως τήν ἐποχή µας.
Ὁ «ὀρυµαγδός προφητειῶν», πού κατακλύζει τόν σύγχρονο ἄ
νθρωπο, τόν ὁδηγεῖ σέ ἀπόλυτη σύγχυση, ἐντείνει τά ὑπαρξιακά του 
προβλήµατα καί τόν σπρώχνει σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς.

«Γνήσιος καί νόθος προφητικός λόγος»

Ἕνα βιβλίο
ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο!

Προµηθευθεῖτέ το
ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα
ἤ τήν Π. Ε. Γ.
τηλ. 210.6396.665.
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    Σέ μιά προσπάθεια γιά τή διεύρυνση τῆς ἐνημέρωσης
ἐπί τοῦ προβλήματος τῶν αἱρέσεων, ἡ Π.Ε.Γ. ἀποφάσισε
νά διαθέσει κάποια ἀπό τά βιβλία τῶν ἐκδόσεών της

σέ σύνολα (πακέτα) τῶν τεσσάρων βιβλίων 
καί σέ τιμή ἔκπτωσης, πού φθάνει σχεδόν στό 1/3 

τῆς λιανικῆς τιμῆς τῶν βιβλίων.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ Π. Ε. Γ.
στό τηλ. 210.6396.665

Καί εἰδικά, ἡ Π.Ε.Γ. προσφέρει:

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ
4ων ΒΙΒΛΙΩΝ

πού περιλαμβάνει:

1. "Θεοσοφία-Νέα Ἐποχή".     7,00 €
2. "Καταστροφικές λατρεῖες στό φῶς
     τῆς Ὀρθοδοξίας ...".   12,00 €
3. "Νεοσατανισμός" Ὀρθόδοξη θεώρηση
     καί ἀντιμετώπιση.   12,00 €
4. "Σαηεντολογία".     2,00 €
     
Σύνολο λιανικῆς τιμῆς:    33,00 €

Ἀντί τῶν 33,00 €
τῆς λιανικῆς τιμῆς
τῶν 4ων βιβλίων,
ἡ Π.Ε.Γ. προσφέρει
ὁλόκληρο τό πακέτο
στήν προνομιακή τιμή
τῶν 12,00 μόνον €...

Εἶναι 
καιρό

ς

νά ἐμπλ
ουτίσ

ετε τή
 βιβλι

οθήκη
 σας

μέ 12 € μόνο
ν...



διάλογος

23

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018, ΤΕΥΧΟΣ 91

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή: 

«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 14.00-14.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

Ἀπό τό Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 
91,2 FM, μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:

α) «Ἀντιαιρετική Δράση», Σάββατο, 12.00-12.45. 
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν οἱ  

Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί π. Βασίλειος Γεωργόπουλος
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως»,  

Σάββατο, Χειμερινή ὥρα 18.00-19.00, Θερινή ὥρα 16.00-17.00. 
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό  

Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή, 11:3013:00).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  
www.ecclesia.gr, email: ierasynodos@ecclesia.gr

Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM 

email: aireseis@gmail.com τηλ. 210 72722403, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.

Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,

ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).

Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ 
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.

Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως

τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του 
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.

Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει

ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,

αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

ὁμά δων», (ἔκδ. Γ΄).
7.  «Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8.  «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη-

ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9.  «Ἀποκρυφισμός,  Γκουρουϊσμός,  “Νέα Ἐποχή”», 
(ἔκδ. Γ΄).

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος Γ΄).
13.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

τοῦ Ἑωσφόρου».
14.  «Νεοφανεῖς  αἱρέσεις-Καταστροφικὲς  Λα τρεῖ ες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σα τα νι-

στῶν».
16.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συν δι α σκέ ψε ως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

17.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κλη ρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁμάδων».

18.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

19.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη  θεώρηση  καὶ  ἀν τι-
με τώ πι ση».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς πα ρα θρη-
σκεί ας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰ κο γέ νεια».

21.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας».
22.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».
25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.

26.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

27.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-
ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

28.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

29.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

30.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).

31.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ-
δο κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

32.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

33.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-
νι κὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

34.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 
Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Ἀ πο κρυ φι στι κὲς  Ὁμάδες»,  Ροδόσταυροι  κ.λπ. 
(τεύχη 4ο-10ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε ο-
α πο κρυ φι σμὸς», (τεύχη 11ο-15ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

38.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
40.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
41.  Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμ φι σβη-

τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 

Ἀπό τό Α στό Ω», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

“Νέ  ας Ἐποχῆς”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
44.  Χρήστου Ταγαράκη,  «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική 

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
45.  Κωνσταντίνου  Παπαχριστοδούλου,  «Προφῆτες 

καί ψευδοπροφῆτες», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41

2.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (τηλ. 2310 222511).

3.  Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἔκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).

4.  M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ 
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος 
βασιλιάς»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Πα τρῶν (τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.


